INFORMACIÓ GENERAL D’ INICI DE CURS 16-17
EXÀMENS DE RECUPERACIÓ DEL MES DE SETEMBRE
A la pàgina web del centre trobareu l’horari d’exàmens de recuperació del mes
de setembre.
HORARI DE SECRETARIA DURANT ELS PRIMERS DIES DE SETEMBRE
Del 1 al 9 de setembre: de 9 a 13 hores
A partir del dia 12 de setembre: de 8 a 18 hores
VENDA DE LLIBRES I ALTRE MATERIAL
Dia 1 de setembre: ESO
Dia 5 de setembre: Batxiller i CF
Dia 8 de setembre: alumnes pendents de notes
Nota per a la compra dels llibres : Per poder comprar els llibres en les dates
indicades. Només per a les famílies que els hagin reservat abans del dia 22 de
juny, abonant 40 euros en concepte de reserva. Aquesta quantitat es
descomptarà del preu total del llibres.
DIA D’INICI DEL CURS
Alumnes d’Educació Secundària Obligatòria i Alumnes de Batxillerat
El curs comença dia 12 de setembre. Aquest dia la jornada començarà a les 9.
Es dedicaran les dues primeres sessions a tutoria. A partir de la tercera sessió
se seguirà l’horari normal.
Alumnes de Cicles Formatius de Gestió Administrativa
El curs comença dia 19 de setembre a les 9 hores
Alumnes de Cicles Formatius d’Instal·lacions de Telecomunicacions
El curs comença dia 19 de setembre a les 15:30 hores

HORARI DEL MES DE SETEMBRE
1r i 2n d’ESO: de 9 a 15 h
3r i 4t d’ESO, C. Formatius G. Administrativa: de 8 a 14.10 hores (tot el curs)
Batxiller: de 8 a 15 hores
C. Formatius d’Instal·lacions en Telecomunicacions: de 15.30 a 21 hores.
El mateix horari que es farà durant la resta del curs.
Cada tutor donarà l’horari als seus alumnes el primer dia del curs.
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El servei de menjador pels alumnes d’ESO i Batxiller es farà a les 15 hores
CALENDARI DE DIES NO LECTIUS (VACANCES, FESTES, ETC)
Vacances escolars
Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017, ambdós inclosos.
Pasqua: del 13 d’abril al 21 d’abril de 2017, ambdós inclosos.
Els dies 22 de desembre i 12 d’abril es farà horari de jornada continuada de 9 a
15 hores pels alumnes de 1r i 2n d’ESO.
Dies festius i dies no lectius

Constitució)

la corresponent disposició de l’organisme competent.
Igualment, es consideren dies festius els mateixos dies de celebració de les
dues festes locals
curs 2016-2017, el centre pot determinar, en substitució d’aquestes, tants de
dies no lectius com coincidències s’hagin produït, amb un màxim de dos.
En començar el curs, un cop coneguem aquestes dates que queden pendents,
ja us informarem.
Data final de curs:
El curs 2016/2017 acaba el dia 22 de juny.
Excepcionalment, els alumnes de segon curs de batxillerat finalitzen les
activitats lectives el dia 31 de maig de 2017, sens perjudici d’adaptar-se al que,
en el seu moment, disposi la Direcció General de Planificació, Ordenació i
Centres, en concordança amb les proves d’accés a la universitat
IMPORTANT
1. Les llistes dels llibres per al proper curs s’exposaran a l’entrada 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.
ESPERAM QUE HAGUEU PASSAT UNES BONES VACANCES.
US DESITJAM UN BON INICI DE CURS.
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