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Barcelona, 13 de juny de 2019
Benvolgudes famílies,
Ja ens trobem acabant un altre curs. Per tal de concretar petits avisos fins a final de mes, us enviem aquesta
circular on detallem les proves extraordinàries de Secundària i les activitats finals.
Aquest any hem hagut de moure i adaptar-nos al calendari escolar que ha estat modificat a mig curs per part
de l’administració. Això ha implicat que no hi ha les proves extraordinàries al mes de setembre, sinó que
aquestes passen a final de curs compactades en dos dies, el dijous 20 i divendres 21 de juny. És per aquest
motiu que hem avançat les avaluacions i a continuació us mostrem el calendari d’aquestes proves:
1r i 2n
ESO
8:00

Dijous
20 juny

Divendres
21 juny
Matemàtiques

Castellà
9:30
11:00
11:30
12:00
13.20
15:00

3r i 4t
ESO
8:00

9:00 h. Entrega de treballs
(diferents matèries)

Anglès

Socials

Esbarjo
Estudi
Tutoria final de curs
Català
Dinar
Naturals i EViP

Dijous
20 juny

Divendres
21 juny
Matemàtiques

Castellà
9:30
11:00
11:30
12:00
13.20
15:00
16:00

9:00 h. Entrega de treballs
(diferents matèries)

Anglès

Socials

Esbarjo
FiQ i Bio (3r i
4t)

Estudi
Tutoria final de curs
Català (4t eso)
Dinar
EViP

Emprenedoria/Francès/Tecno

Per tal de preparar-se amb responsabilitat aquestes proves, els alumnes que hagin de recuperar dues o més
assignatures hauran de venir a l’escola el dimecres 19 de juny per fer un estudi intensiu. Igualment, si tenen
una prova el dijous o el divendres, hauran de venir a l’escola a preparar-se aquestes recuperacions.
D’altra banda, aquests tres dies es prepararan activitats lúdiques concretades en sortida a Port Aventura,
platja i cinefòrum. L’alumnat que no tingui cap prova el dijous ni divendres podrà entrar a les 9:00 h. al pati de
l’escola i, d’allà estant, sortir cap a les activitats.

Horari de les activitats:


Dimecres 19 de juny. TOTS. Port Aventura. Sortida a les 8:00 h. i tornada a les 19:30 h. aprox. Els qui
no vagin a la sortida però tampoc s’hagin de quedar a l’escola per preparar-se les proves del dijous,
faran una sortida lúdica a la platja de 9:00 h. a final del matí.



Dijous 20 de juny. Sortida a la platja a les 9:00 h (horari de matí normal).



Divendres 21 de juny.
o 1r i 2n d’ESO. Activitat de cinefòrum i tutoria final. Entrada a les 9:00 h i horari de matí normal.
o 3r i 4t d’ESO. Activitat de platja els que no tenen cap recuperació el divendres, i tutoria final al
mateix lloc amb tots els alumnes. Entrada a les 9:00 h i horari de matí normal.

El dia 21 de juny finalitzaran les classes d’aquest curs escolar. La sortida serà a les 13:20 h; aquells alumnes
que es queden a dinar a l'escola podran marxar a partir de les 14:00 h. un cop hagin dinat. El lliurament de les
notes d’ ESO i 1r de Batxillerat serà el 26 de juny per correu electrònic. Igualment, el divendres 28 de juny i
amb visita concertada els pares podeu venir per qualsevol aclariment amb l’equip docent.

Aprofitem per donar-vos les gràcies per aquest curs, per confiar-nos els vostres fills i filles i us desitgem un
molt bon estiu reparador.

Fins el proper curs!

Equip directiu de Secundària i Batxillerat.

