Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Puig Castellar

CURS 2017-2018. CALENDARI





PRIMER DIA DE CLASSE: 14-09-2017. ÚLTIM DIA: 22-06-2018.
VACANCES DE NADAL: del 23 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos.
VACANCES DE SETMANA SANTA: del 23 de març al 2 d’abril, ambdós inclosos.
DIES FESTIUS: 12 d’octubre, 13 d’octubre (festa de lliure disposició), 1 de novembre
(tots sants), 6 de desembre, 7 de desembre, 8 de desembre (festa de lliure disposició);
12 de febrer (festa de lliure disposició); 30 d’abril (festa de lliure disposició); 1 de maig;
21 de maig (festa local).

PRIMER TRIMESTRE: del 14 de setembre (dijous) al 5 de desembre (dimarts); 58 dies de
classe.
 Lliurament de treballs de recerca: 12 de gener (divendres). Avaluació dels treballs de
recerca: el 24 de gener (dimecres).
 Exàmens de 1r i 2n de Batxillerat: del 29 de novembre (dimecres) al 5 de desembre
(dimarts), ambdós inclosos.
 Preavaluació CCFF i CAS: CFGM 18 d’octubre (dimecres), CFGS i CAS 25
d’octubre (dimecres).
 Primera avaluació: ESO el 13 i el 20 de desembre (dimecres), Batxillerat 12 de
desembre (dimarts), CFGM 13 de desembre (dimecres), CFGS i CAS 20 de
desembre (dimecres). Lliurament de notes: 22 de desembre (divendres).
SEGON TRIMESTRE: del 11 de desembre (dilluns) al 16 de març (divendres); 59 dies de
classe.
 Exàmens de 1r i 2n de Batxillerat: del 28 de febrer al 6 de març, ambdós inclosos.
 Entrega treballs de recerca Batxillerat: 12 de gener. Tribunals TR Batxillerat 24 de
gener.
 Segona avaluació: ESO el 14 i el 21 de març (dimecres), Batxillerat 20 de març
(dimarts), CFGM 14 de març (dimecres), CFGS i CAS 21 de desembre (dimecres).
Lliurament de notes: 23 de març (divendres).
 Proves externes de 4t ESO: 6 i 7 de febrer (dimarts i dimecres).
 Viatge de fi de curs de 1r de Batxillerat: Per concretar.
 Viatge de fi de curs de 2n de Batxillerat: del 7 al 9 de març
 Tribunals dels crèdits de síntesi de 1r i 3r d’ESO: 23 de març (divendres).
 Entrega de treballs de recerca Batxillerat extraordinària: 23 de març (divendres).
TERCER TRIMESTRE: del 19 de març (dilluns) al 22 de juny (divendres): 61 dies de
classe.
 Setmana d'exàmens de pendents de Batxillerat i 4t d’ESO: del 3 al 6 d’abril.
 Exàmens de 2n de Batxillerat: del 3 al 9 de maig, ambdós inclosos (depenent de les
PAU).
 Exàmens de suficiència de 2n de Batx.: del 14 al 18 de maig (depenent de les PAU)
 Acte d'acomiadament dels alumnes de Batx : 23 de maig, a les 18.30 h.(depenent de les
PAU)
 Avaluació final de 2n de Batx.: 23 de maig (depenent de les PAU).
 Entrega de notes de 2n de Batx: 23 de maig (depenent de les PAU).
 Exàmens tercera avaluació 1r de Batx.: del 30 de maig (dimecres) al 5 de juny
(dimarts)
 Tercera avaluació de 1r de Batx.: 8 de juny (divendres).
 Lliurament de notes de 1r de Batx.: 8 de juny (divendres).
 CCFF d’ AG i CAS Tercera avaluació: 31 de maig (dijous). CCFF d’Informàtica,
28 i 30 de maig ( dll i dc).


















Lliurament de notes CCFF i CAS: 1 de juny. (divendres)
CFAiF Presentació de projectes: 1 de juny.
CCFF d’Informàtica Presentació de projectes: 4 i 5 de juny.
CCFF i CAS exàmens 2n convocatòria: del 7 al 14 de juny.
CCFF i CAS Acta de graduació: 14 de juny.
CCFF i CAS Avaluació final: 20 de juny.
CCFF i CAS lliurament de notes finals: 22 de juny.
Activitats extraordinàries de recuperació (amb horari específic) 1r Batx. i convocatòria
extraordinària de 2n. Batx.: del 18 al 22 de juny (aprox.)
Acte d’acomiadament dels alumnes de 4t d’ESO: 20 de juny (dimecres, aprox.)
Avaluació final d’ESO, 1r Batx. i avaluació extraordinària de 2n de Batx.: 25 de juny
(dilluns, Batxillerat i ESO) i 26 de juny (ESO)
Lliurament de notes de 2n de Batxillerat: 25 de juny (dilluns)
Lliurament de notes d’ESO i primer de Batxillerat: 27 de juny (dimecres).
Reunió del professorat per valorar el curs: 27 de juny.
Juntes d’avaluació per atendre les possibles reclamacions: 29 de juny. 9h.
Claustre final de curs: 29 de juny. 11.30h.
Activitats extraordinàries de recuperació: 3 i 4 de setembre.

