Calendari del curs escolar 2015-16
dl 14 de setembre

Inici del curs d’ ESO i Batxillerat

dj 24 de setembre

Festa de la Mercè

dc 14 i 21 d’octubre

Preavaluacions d’ESO i de Batxillerat

dt 27 d’octubre

Assemblea de l’AMPA i reunió de pares i mares

dv 4 de desembre

Final 1a optativa de 1r i 2n d’ESO

dl 7 i dt 8 de desembre

Festa de lliure disposició i Festa de la Immaculada Concepció

dc 9 i 16 de desembre

1a avaluació d’ESO i de Batxillerat

dl 21 de desembre

Mercat d’intercanvi a la tarda

dt 22 de desembre

Lliurament de notes de la 1a avaluació i Claustre

dc 23 de desembre – dv 8 de gener

Vacances de Nadal i Festa de lliure disposició

dc 20 de gener

Darrer dia de lliurament de Treballs de Recerca a oficines

dc 27 de gener i 3 de febrer

Lectura dels Treballs de Recerca

dv 29 de gener

Final optativa quadrimestral 3r d’ESO

dt 16 – dc 17 de febrer

Proves d’avaluació de final d’etapa de 4rt d’ESO

dl 8 de febrer

Festa de lliure disposició

dv 4 de març

Final 2a optativa de 1r i 2n d’ESO

dc 9 i 16 de març

2a avaluació d’ESO i de Batxillerat

dl 14 – dj 17 de març

Crèdits de síntesi de 1r i 3r d´ESO

dv 18 de març

Lliurament de notes de la 2a avaluació i Claustre

ds 19 - dl 28 de març

Vacances de Setmana Santa

dt 29 de març – dv 1 d´abril

Crèdit de síntesi de 2n d´ESO

dc 30 de març – ds 2 d´abril

Viatge de 2n de Batxillerat

dc 20 d´abril

Darrer dia de lliurament de Treballs de Recerca a oficines. Recuperació

dv 22 d’abril

Diada de Sant Jordi

dc 27 d´abril

Lectura dels Treballs de Recerca. Recuperació

dj 12 de maig

Últim dia de classe i notes de la 3a avaluació de 2n de Batxillerat

dv 13 i dl 16 de maig

Festa de lliure disposició i Segona Pàsqua

dt 17 – dl 23 de maig

Exàmens finals de 2n de Batxillerat

dc 25 de maig

Avaluació final de 2n de Batxillerat

dj 26 de maig

Lliurament de notes i festa de comiat de 2n de Batx

dl 30 de maig – dc 1 de juny

Viatge de 4t d´ESO

dc 1 de juny

Introducció notes SAGA de la 3a avaluació d’ESO i 1r de Batxillerat

dj 2 de juny

Sortides de tutoria de 1r, 2n i 3r d’ESO

dv 3 de juny

Lliurament de notes de 3a avaluació d’ESO i 1r de Batxillerat

dl 6 – dj 9 de juny

dj 16 – dl 20 de juny

Classes de preparació dels exàmens de recuperació i millora
Exàmens de recuperació i de millora d’ESO i 1r de Batxillerat
Proves extraordinàries de 2n de Batxillerat
Avaluació final d’ESO i 1r de Batx i extraordinària de 2n de Batx

dj 16 de juny

Festa de comiat de 4t d’ESO

dv 17 de juny

Lliurament de notes i reclamacions de 2n de Batxillerat

dt 21 de juny

Reunions de seminari

dc 22 de juny

Lliurament de notes i reclamacions d´ESO i 1r de Batxillerat

dj 23 de juny

Proves de nivell per a l’alumnat de Primària

dv 24 de juny

Festa de Sant Joan

dl 27 de juny

Coordinació de tutories per fer grups

dt 28 de juny

Reunions caps de departament i seminari amb Direcció

dc 29 de juny

Reunió de la Comissió Pedagògica

dj 30 de juny

Reunions de seminari i Claustre

dj 1, dv 2 i dl 5 de setembre

Proves extraordinàries d’ESO i 1r de Batxillerat

dv 10 – dc 15 de juny

