
 
 

1r TRIMESTRE ____________________________________________________________________________________________ 
1 al 10 de setembre: reunions diverses de professorat. 
7 de setembre: claustre d’inici de curs. 
14 de setembre: inici del curs ESO: 
                             1r d’ESO: 08.30h, 2n d’ESO: 09.30h, 3r d’ESO: 10.30h i 4t d’ESO: 11.30h   
Tot l’alumnat s’ha de presentar a l’hora de la convocatòria davant la porta d’entrada del centre, i aniran a la seva 
aula amb el tutor/a corresponent que els donarà l’horari d’aquest curs i les indicacions necessàries per tenir un bon 
començament.  
Per a 1r i 2n d’ESO, després del primer esbarjo, començaran les classes amb normalitat. En el cas de 3r i 4t, s’iniciaran 
un cop s’hagin acabat les presentacions, a 3r d’ESO a les 12.00 h i a 4t d’ESO a les 13.10 h. 
                           08.30h: CFGM (l’alumnat es reuneix a les grades del Camp Escolar). 
                           10.00h: EREE (l’alumnat es dirigirà directament a l’aula ordinària: S05). 
                           12.00h: Batxillerat (l’alumnat es reunirà a la Sala d’Actes). 
21 de setembre: inici del curs CFGS. 10.00h: Primer de CFGS – 11.00h: Segon de CFGS.                             
29 de setembre: festa Sant Miquel. 
19-22 d’octubre: setmana per omplir les preavaluacions d’ESO i Batxillerat. 
17-20 de novembre: exàmens de la 1a avaluació per a  2n de Batxillerat. 
25 de novembre: sessió de la 1a avaluació de 2n de Batxillerat. 
30 de novembre: entrega de notes de 2n de Batxillerat. 
7 de desembre: dia de lliure disposició 
10 i 11 de desembre: exposicions orals dels TdR. 
2n TRIMESTRE (Inici el dia 14 de desembre)_______________________________________________________________ 
14-16 de desembre: sessions de la 1a avaluació d’ESO i de 1r de Batxillerat. 
21 de desembre: entrega de notes d’ESO i de 1r de Batxillerat. 
21 de desembre: festival de Nadal. 
22 de desembre al 7 de gener: vacances de Nadal. 
5-11 de febrer: setmana per fer els autoinformes de l’ESO i les preavaluacions de 1r de Batxillerat. 
12 de febrer: dia de lliure disposició. 
16-19 febrer: exàmens de la 2a avaluació per a 2n de Batxillerat. 
17 i 18 de febrer: proves externes d’avaluació a 4t d’ESO. 
20 de febrer: portes obertes de l’ESO. 
24 de febrer: sessió de la 2a avaluació de 2n de Batxillerat.  
1 de març: entrega de notes de 2n de Batxillerat. 
3r TRIMESTRE (Inici el dia 22 de març)_____________________________________________________________________  
22-24 de març: sessions de la 2a avaluació d’ESO i 1r de Batxillerat.  
26 de març: entrega de notes a l’ESO i 1r de Batxillerat. 
27 de març al 5 d’abril: vacances de Setmana Santa, ambdós inclosos. 
6-9 d’abril: exàmens per als alumnes de 2n Batxillerat que tenen matèries pendents de 1r  i recuperació dels TdR. 
12 d’abril: sessió d’avaluació de pendents de 1r de Batxillerat i recuperació dels TdR. 
20 d’abril: portes obertes de Batxillerat. 
7-14 de maig: exàmens de 3a avaluació per a 2n de Batxillerat. 
10 de maig: dia de lliure disposició. 
11 de maig: festa Sant Anastasi. 
18-21 de maig: exàmens d’avaluació final ordinària de 2n de Batxillerat. 
26 de maig: sessió d’avaluació final ordinària de 2n de Batxillerat. 
28 de maig: lliurament de les notes de l’avaluació final ordinària de 2n de Batxillerat i reclamacions. 
27 de maig: represa de les classes per a la preparació de les PAU. 
10-15 de juny: exàmens d’avaluació final extraordinària de 2n de Batxillerat. 
14-16 de juny: sessions d’avaluació final ordinària d’ESO i 1r de Batxillerat. 
17-22 de juny: recollida d’evidències per a l’avaluació final extraordinària de l’ESO. 2n Batxillerat.  
18 de juny: sessió d’avaluació final extraordinària 2n de Batxillerat. 
22 de juny: últim dia de classe.  
25 de juny: sessions d’avaluació final extraordinària d’ESO. 
29 de juny: lliurament de notes d’ESO (final ordinària i final extraordinària), de 1r de Batxillerat (final ordinària) i de 2n de 
Batxillerat (final extraordinària).  
30 de juny: dia per presentar reclamacions de notes. 
30 de juny: claustre de final de curs. 
2 i 3 de setembre: proves extraordinàries de recuperació de 1r de Batxillerat. 
Aquest calendari és aproximat i pot ser modificat en funció de les necessitats que es puguin produir durant el curs. 
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