
Benvolgudes famílies de 2n ESO,

Us fem arribar les dates importants de cara a final de curs per tal que conegueu com queda el calendari de juny. El darrer dia de classes ordinàries és el 
divendres 10 de juny. Aquest dia, amb horari específic de classes i activitats lúdiques, tanca el curs lectiu. Abans d’aquesta data, el professorat de cada 
matèria informarà de les recuperacions a cada alumne, així com de la possibilitat de millorar la nota final. Com que no hi haurà butlletí de notes de 
tercer trimestre, el darrer dia de classe, els tutors repassaran amb cada alumne si li queden trimestres pendents de recuperar. Entre els dies 13 i 14 de 
juny hi ha els exàmens de recuperació i millora segons la taula adjunta. Durant aquests exàmens, els alumnes assistiran a l’institut només mentre durin 
les proves. Del 15 al 17 hi ha les colònies.
 

Calendari d'exàmens                          JUNY 2016           2n  ESO

8 a 9

Dilluns 13
2n ESO

Dimarts 14
2n ESO

Dimecres 15 Dijous 16 Divendres 17

CATALÀ

Colònies

i

Classes de dubtes i estudi per a recuperació de setembre 
per als alumnes que es queden

9 a 10 SOCIALS TECNOLOGIA

10 a 11 MATEMÀTIQUES CASTELLÀ

11:30 a 12:30 EXPERIMENTALS ANGLÈS

12:30 a 13:30 DIBUIX ED. FÍSICA

13:30 a 14:30

Els exàmens es realitzaran al passadís blau d'ESO. 

El dijous 23 de juny els tutors de cada grup lliuraran les notes finals a les 10h. Aquest butlletí de notes inclou tercer trimestre i finals, així com les 
tasques i feines d’estiu que serviran per poder recuperar aquelles matèries en què no hagin assolit els continguts mínims.

Els alumnes que no superin aquestes proves quedaran pendents de les mesures extraordinàries de recuperació del mes de setembre 

Restem a l’espera per a qualsevol aclariment que necessiteu sobre aquests dies.

Direcció


