
	  
	  

RECORDATORI	  DE	  DATES	  IMPORTANTS	  A	  SECUNDÀRIA	  

ESO	  

Alumnat	  de	  1r	  d’ESO	  i	  	  de	  nova	  incorporació	  a	  l’escola	  

• Dijous	  3	  de	  setembre	  a	  2/4	  de	  10:	  Reunió	  a	  la	  sala	  d’actes	  de	  l’Avda.	  Pi	  i	  
Margall.	  

• Dimecres	  9	  de	  setembre:	  Reunió	  amb	  el	  tutor	  personal	  (hora	  convinguda	  a	  
partir	  de	  les	  9.00)	  i	  lliurament	  a	  Secretaria	  del	  full	  de	  tria	  d’optatives	  (data	  
límit).	  
	  

Alumnat	  de	  2n,	  3r	  i	  4t	  d’ESO	  

• Dimecres	  2	  de	  setembre:	  	  
o De	  9	  a	  1	  recollida	  a	  Secretaria	  de	  l’horari	  del	  curs	  i	  del	  full	  per	  a	  la	  tria	  

d’optatives	  (2n	  i	  3r	  d’ESO)	  
	  

Alumnat	  de	  2n,	  3r	  i	  4t	  d’ESO	  	  

• L’alumnat que hagi de recuperar matèries en les quals només es demani un 
treball haurà de lliurar-lo el dimarts 1 de setembre a secretaria 

	  

• Dimarts	  1	  de	  setembre	  a	  la	  tarda	  de	  15:00	  a	  18:00	  
o 1r	  dia	  de	  proves	  extraordinàries	  

 Castellà 
 Anglès 
 Socials 
 Naturals + Bio/Geo+Fis/Quim 

	  

• Dimecres	  2	  de	  setembre	  a	  la	  tarda	  de	  15:00	  a	  18:00	  
o 2n	  dia	  de	  proves	  extraordinàries	  

• Català 
• Matemàtiques 
• Música  
• Tecno 

 

Aquests dies tot l’alumnat que tingui una o més d’aquestes assignatures suspeses, 
s’haurà de presentar a les 3.00 de la tarda.  

	  



	  
	  

• Dimecres	  9	  de	  setembre:	  	  
o Recollida	  de	  notes	  de	  les	  matèries	  suspeses	  (tutor	  personal	  del	  curs	  

anterior)	  (8	  a	  9	  del	  matí).	  
o Reunió	  amb	  el	  tutor	  personal	  (hora	  convinguda	  a	  partir	  de	  les	  9.00)	  i	  

lliurament	  a	  Secretaria	  del	  full	  de	  tria	  d’optatives	  (data	  límit).	  

BATXILLERAT	  

Alumnat	  de	  1r	  de	  Batxillerat	  

• Dilluns	  7	  de	  setembre	  a	  les	  12.00	  del	  matí:	  Trobada	  a	  la	  sala	  d’actes	  de	  l’Avda.	  
Fontcuberta.	  L’alumnat	  de	  nova	  incorporació	  a	  l’escola	  tindrà	  una	  primera	  
trobada	  amb	  l’Equip	  Psicopedagògic.	  

• Dimecres	  9	  de	  setembre:	  	  
o Reunió	  amb	  el	  tutor	  personal	  (hora	  convinguda	  a	  partir	  de	  les	  8.00).	  	  

	  

Alumnat	  de	  2n	  de	  Batxillerat	  

• Dimarts	  1	  de	  setembre	  a	  la	  tarda:	  Proves	  extraordinàries	  de	  1r	  de	  Batxillerat.	  
o De	  15	  a	  16.30:	  Llengua	  catalana	  /Llengua	  anglesa/	  	  Dibuix	  
o De	  16.30	  a	  18:	  Matemàtiques	  i	  Matemàtiques	  Aplicades	  

	  
• Dimecres	  2	  de	  setembre	  a	  la	  tarda:	  Proves	  extraordinàries	  de	  1r	  de	  Batxillerat.	  	  

o De	  15	  a	  16.30:	  Física	  /	  Economia	  
o De	  16.30	  a	  18:	  Química	  /Filosofia	  

	  
• Dimecres	  9	  de	  setembre:	  

o Reunió	  amb	  el	  tutor	  personal	  (A	  partir	  de	  les	  8.00	  del	  matí).	  Al	  mateix	  
temps	  es	  recolliran	  les	  notes	  de	  les	  matèries	  suspeses.	  

o 	  Entrevista	  amb	  el	  tutor	  de	  TR	  (A	  partir	  de	  les	  11.30).	  El	  tutor	  de	  TR	  
contactarà	  amb	  els	  seus	  alumnes	  i	  concretarà	  l’hora	  i	  el	  lloc.	  


