INFORMACIÓ DE FINAL DE CURS 2011/2012
'$7$'¶$&$%$0(17'(/&856
/HVFODVVHVDFDEHQHOGLDGHMXQ\SHUDOVDOXPQHVG¶(62L%DW[LOOHULHOGLD
26 per als alumnes de CF
5(&2//,'$'(127(6,62%5(6$0%)(,1$'¶(67,8

La recollida de notes i dels sobres amb IHLQDG¶HVWLXHVUHDOLW]DUjDO¶DXOD
corresponent al curs i segons el següent horari:
Dimarts dia 26:
11h.: Alumnes de 4rt ESO i de 1r de Batxiller
K$OXPQHVGHUG¶(62
Dimecres dia 27:
10h.: Alumnes de 1r i 2n G¶ESO
Dijous dia 28
11:30h.:Entrega de notes alumnes del CF de gestió administrativa
15:30 h: (QWUHJDGHQRWHVDOXPQHVG¶(OHFWUzQLFDi
Nota: Recordam als alumnes que tenguin algun rebut pendent de pagament que,
abans de recollir el sobre DPEODIHLQDG¶HVWLXSRGUDQSDVVDUSHUO¶$GPLQLVWUació del
centre.
MATRÍCULA PER AL PROPER CURS
Documentació que han de presentar per a formalitzar la matrícula en el nostre centre:
Tots els alumnes: Reserva interna del centre (només els alumnes que encara no
O¶KDQHQWUHJDGD)
Alumnes que han de cursar 4rt G¶ESO: Fotocòpia DNI
Alumnes que han de cursar un CF : 2 fotografies i fotocòpia DNI
Alumnes que han de cursar un Batxillerat: 2 fotografies i fotocòpia DNI
Data màxima G¶HQWUHJD G¶DTXHVWDGRFXPHQWDFLy
9 $OXPQHVG¶(62 de juliol
9 Alumnes de Batxiller: 18 de juliol
9 Alumnes de Cicles Formatius: 20 de juliol
(OVDOXPQHVSURFHGHQWVG¶XQDOWUHFHQWUHKDQGHSUHVHQWDUODVROāOLFLWXGGHSODoD
RILFLDOGLQVHOWHUPLQLHVWDEOHUWSHUDWDOHIHFWH7DPEpKDQG¶HQWUHJDUDTXHVWD
sol·licitud els alumnes procedents del nostre centre que hagin de realitzar el primer
curs de Cicles formatius)
EXÀMENS DE RECUPERACIÓ DEL MES DE SETEMBRE

A la pàgina web del centre trobareu XQKRUDULG¶H[jPHQVGHUHFXSHUDFLyGHO
mes de setembre.
+25$5,'(6(&5(7$5,$'85$17/¶(67,U
Del 25 al 30 de juny: de 9 a 13 hores
Juliol: de 9 a 13 hores
Agost: tancat
'HO¶DOGHVHWHPEUHGHDKRUHV
Nota: Us demanem que si necessitau algun certificat, el demaneu, si és possible,
abans del 15 de juliol.

VENDA DE LLIBRES
Dia 3 de setembre: ULQG¶(62
Dia 4 de setembre: ULUWG¶(62
Dia 5 de setembre: 1r i 2n de Batxiller i Cicles Formatius
1RWDSHUDODFRPSUDGHOVOOLEUHVG¶ESO : Per poder comprar els llibres G¶ESO en les
dates indicades més amunt serà necessari haver-los reservat abans del dia 20 de juny,
abonant 40 euros en concepte de reserva. Aquesta quantitat es descomptarà del
preu total del llibres.
',$'¶,1,&,'(/&856
Alumnes G¶(GXFDFLy Secundària Obligatòria i Alumnes de Batxillerat

El curs comença dia 13 de setembre, a les 9 hores
Alumnes de Cicles Formatius de Gestió Administrativa
El curs comença dia 24 de setembre a les 9 hores
Alumnes de Cicles Formatius G¶Instal·lacions de telecomunicacions
El curs comença dia 24 de setembre a les 15:30 hores
HORARI DEL MES DE SETEMBRE
1r i 2n G¶ESO: de 9 a 15 h
3r i 4rt G¶ESO, Cicles Formatius i Batxiller: El mateix horari que es farà durant la
UHVWDGHOFXUV&DGDWXWRUGRQDUjO¶KRUDULDOVVHXVDOXPQHVHOSULPHUGLDGHOFXUV

El servei de menjador es farà a les 15 hores
CALENDARI DE DIES NO LECTIUS (VACANCES, FESTES, ETC)
Vacances escolars
Nadal: del 24-12-12 al 4-01-13, ambdos inclosos
Pasqua: del 28-03-13 al 05-04-13, ambdos inclosos
Els dies 21 de desembre i 27 de març es farà horari de jornada continuada de 9 a 15
hores pels alXPQHVGHULQG¶(62
Dies festius
12 d¶RFWXEUH, 1 de novembre, 6 de desembre, 28 de febrer (Festa escolar unificada), 1
de març, 1 de maig
Queden pendents els següents dies festius:
- Les dues festes locals. Si una o les dues festes locals coincideixen en dies no
OHFWLXVHOFHQWUHGHWHUPLQDUjHQVXEVWLWXFLyG¶DTXHVWHVTXLQVGLHVV¶HVFROOLUDQ
- 8QGLDIHVWLXTXHKDG¶HVFROOLUHOFHQWUH
- Els dies festiu que venen determinats per la Conselleria de Treball i Formació
- Altres festes que determini el Consell de Govern.
(QFRPHQoDUHOFXUVXQFRSFRQHJXHPDTXHVWHVGDWHVMDXVQ¶informarem.
Data final de curs:
El curs 2012/2013 acaba el dia 21 de juny
IMPORTANT
1. Les llistes dels llibres per al proSHUFXUVV¶H[SRVDUDQD O¶HQWUDGD del centre i a
la pàgina web a partir de la darrera setmana de juny.

2. Us agraïm la vostra col·laboració en les activitats per donar suport als projectes
solidaris i a les de tipus eco-ambientals, per aconseguir un escola més neta i
agradable.
3. $TXHVWDLQIRUPDFLypVODGDUUHUDG¶DTXHVWFurs, us pregam que la

guardeu per no oblidar les dates importants.
US ESPERAM EL PROPER SETEMBRE AMB LA IL·LUSIÓ RENOVADA. US
AGRAÏM LA VOSTRA CONFIANÇA I COL·LABORACIÓ I US DESITJAM BONES
VACANCES.
Aula Balear

