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INFORMACIÓ ACADÈMICA D’INTERÈS PER LES FAMÍLIES 

CALENDARI DE FINAL DE CURS 

 

El 3r trimestre  acabarà divendres 22 de juny , data en què també finalitzarà el curs escolar 2017-18. Fins 

aquesta data l’horari lectiu serà l’habitual, de 8:00h a 14:30h,  tret el dia de la Diada esportiva (divendres 15 

de juny) i el dia de les exposicions dels Crèdits de Síntesi o Projecte de Recerca (divendres 22 de juny). 

 

Algunes dates importants del calendari acadèmic de final de curs són: 

JUNY DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

4 al 8     

▪ 2n BATX: Proves 
extraordinàries. 
▪ 1r BATX: lliurament 

NOTES del 3r trim. 

11 al 15 

▪ 2n BATX: Proves 
extraordinàries. 

 
▪ 1r BATX: Proves de 

suficiència. 
 
 
 
 

▪ PAU 
▪ 2n BATX: Proves 

extraordinàries 
▪ 1r BATX: Proves de 

suficiència. 
 
 
 

▪ PAU 
▪ 2n BATX: Proves 

extraordinàries 
▪ 1r BATX: Proves de 

suficiència. 
▪ 4t ESO: Lliurament 

de  NOTES del 3r 
trimestre. 

▪ PAU 
▪ 2n BATX: Proves 

extraordinàries. 
▪ 1r BATX: Proves de 

suficiència. 
 
 
 

▪ Diada Esportiva 
 
 
 
 
 
 
 

18 al 22  

▪ 4t ESO: Projecte de 
recerca. 
▪ 4t ESO: Proves de 

suficiència 
(TARDA). 
▪ 1r a 3r ESO: Crèdit 

de síntesi. 

▪ 1r BATX: 
elaboració TdR 
▪ 4t ESO: Projecte de 

recerca. 
▪ 4t ESO: Proves de 

suficiència 
(TARDA). 
▪ 1r a 3r ESO: Crèdit 

de síntesi. 

▪ 1r BATX: 
elaboració TdR 
▪ 4t ESO: Projecte de 

recerca. 
▪ 4t ESO: Proves de 

suficiència 
(TARDA). 
▪ 1r a 3r ESO: Crèdit 

de síntesi. 

▪ 1r BATX: 
elaboració TdR 
▪ 4t ESO: Projecte de 

recerca. 
▪ 4t ESO: Proves de 

suficiència 
(TARDA). 
▪ 1r a 3r ESO: Crèdit 

de síntesi. 

▪ Exposicions orals 
(*) del Crèdit de 
síntesi i del 
Projecte de 
recerca. 

 
 
 

25 al 29   

▪ 4t ESO i 1r Batx: 
Lliurament de 
NOTES FINALS. 
▪ 1r, 2n i 3r ESO: 

Lliurament de 
NOTES 3r trimestre 
i FINALS. 

 

▪ Acte graduació. 
4t ESO / 2n 
batxillerat 

 
 
 
 
 
 
 

(*) L’alumnat acudeix al centre a l’hora citada. 

 

Els crèdits de síntesi fora del centre  (de 1r, 2n i 3r d’ESO) es faran de dilluns 18 a dimecres 20 de juny. 

Dijous 21 de juny tot l’alumnat acabarà els crèdits de síntesi a l’institut en horari de 8h a 14:30h.  Cal ressaltar 



que és molt important l’assistència dels alumnes ja que tant el Crèdit de Síntesi com el Projecte de Recerca 

es consideren com una matèria més del currículum. 

 

RECUPERACIONS _______________________________________________________________________ 

 

❖ Criteris de recuperació : Cada departament didàctic estableix els criteris de recuperació de les seves 

matèries. Els podeu consultar al web del centre. 

 

❖ Recuperacions per a l’alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO:  En els nivells de 1r, 2n i 3r d’ESO les 

recuperacions s’han anat fent al llarg del curs, atenent a l’avaluació continua  i/o als criteris de cada 

departament.  El BUTLLETÍ del 3r trimestre es donarà conjuntament amb el butlletí de final de curs, el 

dimecres 27 de juny. 

 

❖ Recuperacions per a l’alumnat de 4t ESO:  Les proves de suficiència per a l’alumnat de 4t ESO es 

faran en horari de tarda  durant la setmana del 18 al 21 de juny.  Els alumnes seran informats pels seus 

professors i/o tutors i pel butlletí del 3r trimestre (s’entregarà entre el dimecres 13 i el dijous 14 de juny). 

El calendari d’exàmens es publicarà al web del centre. 

 

❖ Recuperacions per a l’alumnat de 1r batxillerat:  Les proves de suficiència per a l’alumnat de 1r 

batxillerat es realitzaran la setmana de l’11 al 15 de juny dins del seu horari lectiu . Els alumnes seran 

informats pels seus professors, i el calendari d’exàmens es publicarà al web del centre. 

 

Les PROVES DE SUFICIÈNCIA són oportunitats que ofer im a l’alumnat per recuperar totes les 

matèries possibles al juny.  

 

LLIURAMENT DE NOTES  

Dimecres 27 de juny es donaran els butlletins tant de les notes del 3r trimestre com el de les notes 

FINALS de curs pels alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO. Mentre que per l’alumnat de 4t d’ESO i 1r de batxillerat 

es lliuraran les notes FINALS de curs. 

 

 

PROVES EXTRAORDIÀRIES DE SETEMBRE__________________ ________________________________ 

 

En cas que l’alumne no superi alguna de les matèries, aquestes les haurà de recuperar en la convocatòria 

extraordinària de setembre, els dies 3 i 4 de setembre de 2018.  Juntament amb els butlletins finals de juny 

farem arribar el calendari de recuperacions de setembre i també es publicarà a la pàgina web del centre. 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, no dubteu en contactar amb el centre. 

 

Equip directiu. 

Maig 2018 


