Benvolguda família,
Ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos del calendari del mes de juny.
Fins el divendres 6 de juny a l’ESO hi ha classe amb l’horari habitual.
Del dimecres 7 de juny al dimarts 13 de juny, tot l’alumnat d’ESO es dedicarà íntegrament al
Treball i Projecte de Síntesi. L’horari d’aquests dies serà de 2/4 de 9 del matí a les 2 del migdia.
El transport escolar s´adaptarà a aquest horari.
El dimarts 6 de juny penjarem a l’Alexia i enviarem per correu electrònic les qualificacions d´ESO
de la 3a avaluació, a partir de les 12 del migdia. Donarem a l’alumnat el calendari d’exàmens de
juny de recuperació i de millora de nota, que també podreu trobar a la pàgina web.
Els dies 14, 15, 16 i 19 de juny (dimecres, dijous, divendres i dilluns) hi haurà les proves de
millora de notes o de recuperació d’assignatures suspeses d’ESO. El professorat, els tutors i les
tutores informaran a l’alumnat de les matèries que han de venir a recuperar i del calendari
d’exàmens. L’horari d’aquests tres dies serà de 2/4 de 9 del matí a 2/4 d’1 del migdia, i el
servei de transport s’hi adaptarà.
Quant a 1r de Batxillerat, les qualificacions de la 3a avaluació estaran penjades a l’Alexia i
enviades per correu electrònic, el divendres 2 de juny a partir de les 12 del migdia. Del dimarts
6 al dilluns 12 de juny tindran les proves de millora de notes i de recuperació d’assignatures
pendents. El professorat, els tutors i les tutores informaran a l’alumnat de les matèries que han de
venir a recuperar i del calendari d’exàmens.
L’alumnat de 2n de Batxillerat també tindrà les proves extraordinàries de recuperació aquests dies,
del 6 al 12 de juny.
El dimarts 20 de juny hi haurà activitats d’orientació i tutoria, amb cita prèvia.
El dimecres 21 de juny donarem les qualificacions finals i el calendari de les proves
extraordinàries de recuperació de setembre. L’horari serà de les 10 a 2/4 de 12, i el transport s’hi
adaptarà.
L’alumnat que tingui alguna assignatura pendent haurà de venir a les proves extraordinàries de
recuperació de setembre. En el cas de l’alumnat d’ESO, durant l’estiu caldrà que faci els
treballs obligatoris de recuperació que hauran de presentar el dia de l’examen. Podran accedir
a aquestes feines de recuperació a través del Moodle o bé portant un llapis de memòria el mateix
dia 21 per copiar-les des de l’ordinador de la seva aula. Aquells dies no hi haurà transport escolar i
l’alumnat només haurà de ser a l’Escola per fer els exàmens.
També us convidem a la Festa de final de curs, que serà el divendres 16 de juny a partir de
2/4 de 9 del vespre. Més endavant us enviarem el programa de totes les activitats.
Esperant de reveure’ns ben aviat, doncs, rebeu una cordial salutació.
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