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                                                                                                                      Barcelona, 20 de maig del 2015 
 
Benvolguda família, 
 
Els informem del calendari de final de curs, per tal que puguin conèixer les activitats que el seu fill/la seva filla, 
tindrà durant aquest més de juny. 
 
Calendari 2015 
 

divendres, 22 de maig • Festa de comiat de 2n de Batxillerat a partir de les 19.30h. 
dimecres, 27 de maig • Avaluació final de 2n de Batxillerat  

dijous, 28 de maig • Lliurament de notes de 2n de Batxillerat 
dv. 29 i dl.1 de juny • Festa de lliure disposició i Segona Pàsqua 

dijous, 4 de juny • Sortides de tutoria de 1r, 2n i 3r d´ESO 

divendres, 5 de juny 
• Lliurament de notes de la 3a avaluació d´ESO i de 1r de Batxillerat 
• Inici de les classes de preparació dels exàmens de recuperació i 

millora. 

del 5 al 10 de juny 
• Classes de preparació dels exàmens de recuperació i millora. 

Horari: de 8h a 13.30h a l´ESO i de 8h a 14.30 a 1r de Batxillerat. 
L´assistència és obligatòria per a tot l´alumnat. 

del 11 al 16 de juny 
• Exàmens  de recuperació i de millora d’ESO i 1r de Batxillerat  
• Proves extraordinàries de 2n de Batxillerat 

(Veure horari al darrere) 
dijous, 18 de juny • Lliurament de notes i reclamacions de 2n de Batxillerat 
dilluns, 22 de juny • Festa de comiat de 4t d´ESO 

dimarts, 23 de juny 

• 11h. darrera sessió de tutoria i lliurament de notes a l’alumnat de 
Batxillerat i d’ESO 

• Reclamacions. Horari de 12.30h  a 13.30h 
• Lliurament de material de recuperació i horari d’exàmens 

extraordinaris de setembre (1 i 2 de setembre) 
 
 
També els donem tota la informació sobre l’horari de matrícula del curs 2015-16: 
 

dimecres, 1 de juliol 1r de Batxillerat 

dijous, 2 de juliol 2n de Batxillerat 

divendres, 3 de juliol 4t d’ESO 

dilluns, 6 de juliol 3r d’ESO 

dimarts, 7 de juliol 2n d’ESO i repetidors de 1r d’ESO 

 
En el moment de formalitzar la matrícula:  
 
• L´alumnat que vulgui participar en la reutilització de llibres de text haurà de lliurar-los a la Biblioteca els dies 

següents:  
-dimarts, 23 de juny de 11.30 a 13.30 
-dijous, 25 de juny  de 11.30 a 13.30 
 
 

Atentament, 
 

El Director 
 

Ángel Blanco Rebollo 
 


