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Distribució per trimestres

Primer Del 14 de setembre l'1  de desembre 54 d.
Segon Del 4 de desembre al 9 de març 55 d.
Tercer Del 12 de març al 12 de juny (14-21 de juny TS, Exàmens ) 58 + 7 d

Avaluacions
Preavaluacions Dies 23 i 25 d’octubre, informes: entre el 30 d'octubre i el 3 de novembre

Sessions d’exàmens Batxillerat
(sense classes)

Del 23  al 29 de novembre 

Sessions de la primera
avaluació

Dies 13, 18 i 20 de desembre                               Notes: 22 de desembre

Recuper. pendents ESO Del 10 al 17 de gener                              Notes: al butlletí del 2n trimestre
Sessions d’exàmens Batxillerat

(sense classes)
De l'1 al 7 de març       

Sessions de la segona
avaluació

Dies 14, 19 i 21 de març                                             Notes:  23  de març

Sessions d’exàmens 2n
Batxillerat (sense classes)

2n de Batxillerat: del 10 al 16 de maig
Reinici de classes: 22 de maig

Sessions avaluació final
segon de batxillerat

2n de Batxillerat: 23 de maig  (*)                                   Notes: 26 de maig

Fi de les sortides 27 d'abril
Sessions d’exàmens 1r

Batxillerat (sense classes)
Del 13 al 19 de juny

Sessions de la tercera
avaluació i final

ESO i 1r de Batxillerat: Dies  25 i 26 de juny                 Notes: 28 de juny 

Proves extraordinàries 2n
batxillerat

Del 13 al 18 de juny (*)

Sessions avaluació
extraordinària 2n BAT

Dia 20 de juny  (*)                                                         Notes: 22 de juny

Activitats i/o proves extra. de
recuperació ESO i 1r BAT

Dies 3 i 4 de setembre del 2017

(*) les dates de 2n  de batxillerat poden canviar en funció de les dates de les PAU i accés a cicles

Proves d’avaluació externa
4t ESO 6 i 7 de febrer: proves de l’Avaluació de final d'etapa

Treballs de Síntesi i Projecte
de Recerca de 4t

1r ESO Del 14 al 20 de juny (exposició oral: 21 de juny)
2n ESO Del 14 al 20 de juny (exposició oral: 21 de juny)
3r ESO Del 14 al 20 de juny (exposició oral: 21 de juny)

4t ESO
Durant el curs (exposició oral: a partir del 13 de juny) fins 21 de juny 
sortida tutoria

Treball de recerca BAT Lliurament el 10 de gener                               Exposició oral: 17 de gener

Vacances
Nadal Del 23 de desembre al 7 de gener

Setmana Santa Del 24 de març al 2 d'abril

Altres
Festius de lliure disposició  7 de  desembre, 12 de febrer i 30 d'abril  

Celebracions de l’Institut
Nadal Dijous 22 de desembre  

Carnestoltes Divendres 9 de febrer 
Sant Jordi Dilluns 23 d’abril
Fi de curs Divendres  22 de juny
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