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Final del curs 2016-17 
 
Lliurament de notes i reclamacions: setembre 2017 

• Lliurament de notes de setembre: dijous dia 7 de setembre a les 9:00 hores. 
• Reclamacions: dijous dia 7 de setembre, de 10:00 a 12:00 hores. 
• Resolució de reclamacions: divendres dia 8 de setembre, de 9:00 a 10:00 hores. 

Curs 2017-18 
Informacions inicials 

 
Marc horari 

• A l’ESO, en horari de matí, hi ha classes de dilluns a divendres, de 8:00 a 13:30 
hores, excepte els dijous, en què les classes s’allarguen fins a les 14:30 hores. A 
les tardes hi ha classes dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00 hores. 

• Al Batxillerat les classes són en horari de matí, de 8:00 a 14:30 hores. 
Es poden consultar els períodes i dies festius del calendari en aquest mateix web. 
  

Inici de curs 
• 1r d’ESO: Dijous 14 de setembre. Rebuda de l’alumnat per part de l’equip directiu 

i, a continuació, pels tutors i tutores de cada grup. 
o D’11:30 a 13:30 hores. 

• 1r de Batxillerat: Dijous 14 de setembre. Rebuda de l’alumnat per part de l’equip 
directiu i, a continuació, pels tutors i tutores de cada grup. 

o De 9:30 a 10:45 hores. 
• Resta de cursos: Dijous 14 de setembre. Rebuda pels tutors i activitats de tutoria. 

o 2n d’ESO: de 9:00 a 10:00 hores. 
o 3r d’ESO: de 9:15 a 10:15 hores. 
o 4t d’ESO: de 9:30 a 10:30 hores. 
o 2n de Batxillerat: de 9:45 a 10:45. 

• Les classes s’inicien divendres dia 15 de setembre. El servei de menjador 
començarà dilluns 18 de setembre. 

• Les reunions de tutors i tutores amb les famílies tindran lloc durant les primeres 
setmanes de curs. 

• Els armariets de 1r d’ESO s’assignaran dimarts 12 de setembre als alumnes que 
els hagin sol·licitat segons l’horari següent: 

o 9:30 h: Alumnes amb el primer cognom començat per A-B-C 
o 10:00 h: Alumnes amb el primer cognom començat per D-E-G-H-I-J-K-L 
o 10:30 i 12:00 h: Suport per aprendre a obrir i tancar armariets 
o 11:00 h: Alumnes amb el primer cognom començat per M-N-O-P-Q 
o 11:30 h: Alumnes amb el primer cognom començat per la resta de lletres 

• Els armariets de la resta de cursos s’assignaran dimecres 13 de setembre als 
alumnes que els hagin sol·licitat a partir de les 9:30. 
 

 Matrícula de setembre per al curs 2017-2018 
• La matrícula de setembre és per a alumnes repetidors de 4t d’ESO, alumnes de 1r 

i 2n de Batxillerat, i per cobrir possibles vacants. 
• Les dates de la matrícula són dimecres 6, dijous 7 i divendres 8 de setembre, de 

9:00 a 13:00 hores. 
• Els impresos es podran descarregar des d’aquest mateix web. 


