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            Barcelona, 7 de juny de 2022 

 

Benvolgut alumnat i famílies. 

Encarem la recta final d’aquest curs amb un caire de certa normalitat respecte l’inici del 

mateix i les restriccions imposades per la pandèmia. 

Poso en el vostre coneixement algunes dates rellevants en aquests darrers dies: 

El divendres 10 de juny es lliuraran online els informes de la tercera avaluació. 

L’alumnat anirà rebent  informació al llarg de la setmana, relativa als resultats obtinguts, per tal 

que puguin preparar les recuperacions de les matèries no superades, si fos el cas, ja sigui d’algun 

trimestre pendent com de tot el curs. 

A partir del dilluns 13 i fins l’últim dia començarà la jornada intensiva i els horaris de les 

classes seran des de les 8 h fins les 13’25 h. No hi haurà classe a la tarda 

Els matins del dilluns 13 fins el divendres 17 seguirem l’horari regular de classes fet 

durant curs i a les diferents assignatures es faran activitats diverses per acabar de configurar la 

nota de l’avaluació ordinària. Seguint la normativa del Departament d’Educació aquest curs, a 

l’ESO, no ha haurà convocatòria extraordinària de recuperació. 

El dilluns 20 i dimarts 21 de juny es proposaran activitats lúdiques dins i fora de l’escola 

que es detallaran més endavant. 

El dimecres 22 de juny es faran activitats de tutoria, activitats lúdiques i comiat oficial 

del curs. 

El dijous 30 de juny es farà la entrega dels informes finals. De 8’30 h a 13 h i es podrà 

fer el tancament de curs presencial, de manera individualitzada i en horari prèviament pactat amb 

el tutor. Properament us farem arribar una comunicació per poder fer la reserva d’hora 

d’entrevista amb el tutor. 

Cordialment. 

Xavier Milla 

Cap d’estudis 
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