
 

 

CALENDARI   
- Curs escolar 2018 - 2019: 
Alumnes de 1r curs, del 12 de setembre fins al 21 de juny  

Alumnes de 2n, 3r i 4t, del 13 de setembre fins al 21 de juny 
 

- Períodes de vacances: 
Nadal: del 21 de desembre a les 13.30h al 7 de gener  
Pasqua: del 12 d’abril a les 13.30h al 22 d’abril 

Les vacances d’estiu comencen el 21 de juny a les 13.30h 
 

- Dies festius: 
       24 de setembre Mare de Déu de la Mercè 

12  d’octubre Festa del Pilar 
1 de novembre                                     Festa de Tots Sants 
2 de novembre                                     Festa de lliure disposició 
6 de desembre                                      Dia de la Constitució 
7 de  desembre Festa de lliure disposició 
4 de març Festa de lliure disposició 
1 de maig                                              Festa del Treball 

       10 de juny Pasqua de Pentecosta 
 

       Reunions de pares: 
4t d’ESO, 19 de setembre a les 19h  
3r d’ESO, 26 de setembre a les 19h 
2n d’ESO, 3 d’octubre a les 19h  
1r d’ESO, 10 d’octubre a les 19h 

 
Juntes d’avaluació: 

Preavaluació de 1r d’ESO 24 d’octubre 
1r trimestre (1r, 2n, 3r i 4t) 12 i 13 de desembre (tardes lliures)  
2n trimestre (1r, 2n, 3r i 4t) 6 i 7 de març (tardes lliures) 
3r trimestre (1r, 2n, 3r i 4t) 17-20 de juny (tardes lliures) 
 

Les tardes que els professors dediquen a les juntes d’avaluacions seran lliures per als 
alumnes. 

 
- Treballs de Síntesí: 

Aquests treballs es realitzen simultàniament entre els dies 6 i 10 de maig.  

1r d’ESO: La Cerdanya 
2n d’ESO: Escola de Mar de Sitges  
3r d’ESO: Barcelona Modernista 
4t d’ESO: English Project 
 

- Qualificacions: 
Les famílies rebran les qualificacions que els alumnes hauran obtingut al final de cada 
trimestre. 
El dia 27 de juny podran recollir les últimes qualificacions del curs. 
Els dies 2 i 3 de setembre es realitzaran les proves extraordinàries de recuperació. 


