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La Foia d’Elx, 5 de juny de 2017

CALENDARI FINAL DE CURS
Estimades famílies.
Us preguem que tingueu en compte les següents qüestions de cara al calendari de final de curs.
 12, 13 i 14 de juny. Horari especial de 8:05 a 11:00h. Estos tres dies estaran destinats a les
orientacions acadèmiques que el professorat de cada departament ha de donar als alumnes que, o
bé hagen de presentar-se a les proves extraordinàries de juny o bé necessiten reforçar de cara a
l'estiu certs aspectes d'alguna matèria. Durant la setmana del 5 al 9 de juny el professorat
comunicarà als alumnes si han o no d'assistir a estes sessions d'orientació i reforç. És important
tindre en compte que el 12, 13 i 14 de juny el seu fill/a ha d'acudir al centre amb tot el material de
treball que necessite (llibres, quaderns...) perquè s'habilitaran aules que realitzaran la funció de
“Sales d'estudi” per nivells perquè puguen repassar dites continguts.
 15 de juny. Horari normal de 8:05 a 13:05h per a 1ºESO i 2n ESO i de 8:05 a 15:10h per a la resta
de nivells. Des del centre s'han oferit als alumnes diferents eixides extraescolars que es duran a
terme al llarg d'eixe dia. Desitgem informar les famílies que l'activitat extraescolar de pràctica
d'esports aquàtics programada per a 1ºESO i 2n ESO ha estat anul·lada davant de a escassa
participació de l'alumnat.
 16 de juny. Lliurament de notes i sobres de matrícula a PARES, MARES i/o TUTORS LEGALS dels
alumnes. Els tutors romandran de 8:05h a 9:30h en les aules de referència de cada grup per a
entregar als pares, mares o tutors legals el butlletí de notes i el consell orientador, el qual ha de ser
signat pels pares o mares els fills del qual hagen aprovat tot. A partir d'eixe moment i fins a les
14:15h també es podran arreplegar ambdós documents però en la sala de professors. En el cas que
siga totalment impossible acudir personalment al centre, es podrà autoritzar a un major d'edat a
arreplegar les notes i firmar el consell orientador sempre que s'entreguen els següents documents
al tutor:
 Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal.
 Fotocòpia del DNI de la persona autoritzada.
 Imprés d'autorització que ja està a la seua disposició en Consergeria.
 19, 20 i 21 de juny. 9:00h – 13:00h. Període de reclamacions de notes d'ESO i Batxillerat.
 19 i 20 de juny. Proves extraordinàries de 2n Batxillerat. Entrega llibres XARXA LLIBRES
 21 de juny. 11:00h. Entrega de notes de la convocatòria extraordinària de 2ºBachillerato.
 22, 23 I 26 de juny. De 9:00h a 13:00h. Reclamacions de notes de 2n Batxillerat.
 23 de juny, 20:00h. Acte d'entrega d'orles de 4ºESO i 2n Batxillerat.
 29 i 30 de juny. Exàmens extraordinaris d'ESO i 1r Batxillerat.
 4 de juliol. Entrega de notes i sobres de matrícula a PARES, MARES i/o TUTORS LEGALS dels
alumnes. El procediment serà el mateix que en la convocatòria anterior, la del 16 de juny.
 4, 5 i 6 de juliol. De 9:00h a 13:00h. Reclamacions de notes d'ESO i 1r Batxillerat.Entrega llibres
XARXA LLIBRES
Aprofitem l'ocasió per a agrair-los la seua col·laboració durant este curs i desitjar-los un feliç estiu.
Atentament,
La direcció del centre

