
 
 

RECORDATORI DE DATES IMPORTANTS A SECUNDÀRIA 

 

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

• Dimarts 2 de setembre a 2/4 de 10: Reunió a la sala d’actes del carrer Bellit 

• Dimarts 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 

• Dimarts 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) 

o Primer dia de les proves extraordinàries de recuperació 

 

 

• L’alumnat que hagi de recuperar matèries en les quals només es demani un 

treball haurà de lliurar-lo el dimarts 2 de setembre a secretaria. 

 

 

• Dimecres 3 de setembre: 

o Segon dia de les proves extraordinàries de recuperació 

 

 

DIMARTS 2 DE SETEMBRE 

Hora Matèria 

9 – 10 CASTELLÀ 

10 – 11 ANGLÈS 

11 – 12 SOCIALS 

12 – 14 NATURALS +  BIO/GEO + FIS/QUIM 

 



 
 

• Dimarts 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) 

Alumnat de 1r de Batxillerat 

• Divendres 5 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. 

• Dimarts 9 de setembre:  

o Reunió amb el tutor personal (hora convinguda a partir de les 8.00). 

Edifici Fontcuberta 
 

Alumnat de 2n de Batxillerat 

• Dimarts 2 de setembre a partir de les 8.00: Recuperació de matèries suspeses 

del curs anterior a l’Edifici del carrer Bellit. 

DIMECRES 3 DE SETEMBRE 

Hora Matèria 

9 – 10 CATALÀ 

10 – 11 MATEMÀTIQUES 

11 – 12 MÚSICA 

12 – 13  TECNOLOGIA 

  

DIMARTS 2 DE SETEMBRE 

Hora Matèria 

8 CATALÀ 

10 CASTELLÀ 

12 DIBUIX- MATES APLIC- ANGLÈS-QUÍMICA 

4  BIOLOGIA 



 
 

 

 

• Dimecres 5 de setembre a partir de les 8.00 del matí: Recuperació de matèries 

suspeses del curs anterior a l’Edifici del carrer Bellit 

• Dimarts 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. Edifici 

Fontcuberta 

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. 

  

DIMECRES 3 DE SETEMBRE 

Hora Matèria 

8 FILOSOFIA I CIUTADANIA 

10 MATEMÀTIQUES-LITERATURA CATALANA 

12 FÍSICA-ECONOMIA 

4  CIÈNCIES PEL MÓN CONTEMPORANI 

  


