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Benvolguda família, 
 
Ara que estem arribant a final de curs us hem d’informar d’una sèrie de qüestions: 
 
La setmana vinent l’alumnat de primer i segon d’ESO estarà els dies 15, 16 i 17 de juny de crèdit de 
síntesi fora del centre. 
Aquests mateixos dies l’alumnat de tercer i quart d’ESO farà activitat lectiva normal al centre. Fins al 
dia 17 de juny es realitzaran exàmens i proves d’avaluació. 
L’alumnat de primer de batxillerat acaba l’activitat lectiva, amb la setmana d’exàmens, el dia 12 de 
juny. 
El dijous 18 de juny farem una sortida lúdica a Portaventura. 
El divendres 19 de juny clourem el curs amb un festival. Aquest dia l’entrada de l’alumnat al centre 
serà a les 9.30 hores (el transport de l’alumnat d’Alpicat recollirà sobre les 9.15 hores) i l’alumnat 
retornarà més aviat a casa.  
 
Els dies 22 i 23 de juny farem les avaluacions finals de l’ESO i de primer de BTX. I el lliurament de 
notes a l’alumnat es realitzarà el divendres 26 de juny seguint el següent horari:  

- 9 hores: segon d’ESO     - 10 hores: tercer d’ESO  

- 11 hores: quart d’ESO i primer de BTX  - 12 hores: primer d’ESO 
   
En el butlletí que el tutor lliurarà, s’informarà, si s’escau, del número de proves de recuperació que 
realitzarà el/la vostre/a fill/a. Aquestes proves de recuperació constaran d’una feina a realitzar a 
l’estiu i d’unes proves extraordinàries de recuperació que es faran el 1 i 2 de setembre (segons 
calendari adjunt). 
 
Si acompanyeu al vostre/a fill/a a recollir les notes, preguem us espereu al pàrquing del centre per no 
interrompre el bon funcionament de la jornada. Aquest dia és de lliurament de notes a l’alumnat, no 
per a fer tutoria. 
Si aquell dia l’alumne/a no pot venir a recollir les notes i veniu vosaltres a recollir-les, ho podreu fer a 
l’acabar la sessió del tutor/a amb el grup-classe, això vol dir 30 minuts més tard (per exemple a les 
9.30 hores segon ESO). 
A l’alumnat que no pugui recollir les qualificacions de final de curs en aquest horari, se’ls enviarà el 
butlletí per correu als vostres domicilis. Cal que notifiqueu a secretaria, el més aviat possible, els 
possibles canvis d’adreça. 
 
El dilluns 29 de juny, de 10.30 a 11 hores, s’estableix com a data per a l’atenció a famílies que 
vulguin fer consultes amb algun tutor o professor. Els deures d’estiu es lliuraran abans d’acabar les 
classes.  
 
Aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos un bon fi de curs. 
 

L’EQUIP DIRECTIU 
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CALENDARI PROVES EXTRAORDINÀRIES DE RECUPERACIÓ 
 

DIA DIMARTS 1 DE SETEMBRE DIMECRES 2 DE SETEMBRE 

HORA 1ESO 2ESO 3ESO 4ESO 1BTX 1ESO 2ESO 3ESO 4ESO 1BTX 

9-10 Matemàtiques 
 

Franja 1 Català Català 

10-11 Tecnologia 
 

Franja1 Franja 3 Castellà Castellà 

11-12 Idioma 
 

Idioma Ciències Socials Franja 4 

12-13 Música Visual Música Franja2 Ciències 
món 

Educació física Filosofia 

13-14 Naturals 
 

Franja3 Franja 2   Visual Ètica  

 


