
INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES 

 
1. LLIURAMENT DE NOTES I DEVOLUCIÓ DE LLIBRES 

 

2n. de Batxillerat: lliurament de notes: 25 de juny, a les 11h. 

1r. de Batxillerat: lliurament de notes: 27 de juny, a les 9.30h. 

ESO: lliurament de notes i devolució de llibres de les assignatures aprovades: 27 de juny, a les 9.30h. 

          (No es podran donar les notes si no es tornen els llibres) 

 

2. LLIURAMENT DE NOTES I DEVOLUCIÓ DE LLIBRES DE MATÈRIES SUSPESES AL SETEMBRE 

 

BATXILLERAT i ESO: Lliurament de notes: 4 de setembre, a les 12h.  

 

Els llibres d’ESO de les matèries suspeses es tornaran el dia de l’examen de la matèria corresponent.  

(No es podran donar les notes si no es tornen els llibres) 

L’horari d’exàmens de setembre es donarà el dia de lliurament de notes (27 de juny) i es penjarà a la pàgina web de 

l’institut. 

Les feines i orientacions per a les recuperacions de setembre estaran penjades a la pàgina web de l’institut 

(http://iespuigcastellar.xeill.net) 

  

3. MATRÍCULA 

 

Recordeu que cada curs tot l’alumnat del centre ha de formalitzar la matrícula en els dies que corresponguin. 

 

ESO:  Nous alumnes: 1r: 10 al 13 de juny, de 10 a 13h 

2n a 4t: 23 al 27 de juny, de 10 a 13h 

                  Alumnes del centre de 1r, 2n i 3r amb tot aprovat o 1 o 2 suspeses: 25, 26 i 27 de juny,  10 a 13h 

                  Alumnes del centre de 4t amb tot aprovat o 1 o 2 suspeses: 30 de juny, 1 i 2 de juliol, 10 a 13h 

 

BATXILLERAT:  Nous alumnes: 1 al 9 de juliol, de 10 a 13h 

Alumnes del centre de 1r de batxillerat amb tot aprovat o 1 o 2 suspeses: 16, 17 i 18 de juny, de 10 

a 13h. 

Alumnes del centre de 2n de batxillerat amb suspeses: 26, 27 i 30 de juny, de 10 a 13h. 

 

CICLES FORMATIUS:      Nous alumnes: 1 al 9 de juliol, de 10 a 13h 

                                             Alumnes del centre: Del 23 al 27 del juny, de 10 a 13h. 

                                             Cicle superior 2x3: 30 de juny, de 10 a 13h  

MATRÍCULA DE SETEMBRE: 

 

ESO I BATXILLERAT:  Del 8 al 12 de setembre, de 10 a 13h. 

 

CICLES: Presentació de sol.licituds: Del 8 al 10 de setembre, de 10 a 13h. 

                Publicació d’admesos i matrícula: Del 19 al 22 de setembre, de 10 a 13h. 

 

4. DISTRIBUCIÓ DE LLIBRES 

 

Recollida de llibres de segona mà de Batxillerat i Cicles per vendre: 30 de juny i 1 de juliol, de 17 a 19h a l’AMPA, o 

qualsevol dia, fins a l’1 de juliol, deixant els llibres en una bossa a consergeria amb el nom de l’alumne. 

Venda de llibres de segona mà de Batxillerat i Cicles: Dia 8 de setembre, de 17 a 19h  

Venda de llibres nous de Batxillerat i Cicles: A la vostra llibreria habitual. A Edicions Arrahona (C/Casanova, 3-5, 

Barcelona) fan un 15% de descompte. 

La distribució de llibres als alumnes d’ESO es farà els dies de presentació del curs. 

 

5. CALENDARI DE COMENÇAMENT DE CURS 

        

       Dia 15 de setembre: Presentació de 1r d’ESO i lliurament de llibres. De 10 a 13h. 

Dia 15 de setembre: Presentació de 2n d’ESO i lliurament de llibres. D’11 a 13h. 

                                 Presentació de 3r i 4t d’ESO i llurament de llibres. De 12 a 13.30h. 

Dia 15 de setembre: Presentació de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà. A les 12.30h 

Dia 22 de setembre: Presentació de Cicles Formatius de Grau Superior. A les 18h 

 

6. REUNIONS  

Les famílies de l’alumnat són convocades a l’institut, a una reunió de presentació a la sala d’actes, amb el següent horari : 

 

Famílies de 1r d’ESO: 17 de setembre, a les 18h. 

Famílies de 2n, 3r i 4t d’ESO: 17 de setembre, a les 18.30h 

Famílies de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà:  22 de setembre, a les 19h 


