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Estimades famílies: 
 
En estos últims dies de curs, les activitats dels diferents grups d’ESO, Batxillerat i FPB 
s’ajustaran al següent calendari: 
 
• Exàmens convocatòria extraordinària 2n Batxillerat 

o 22-23 de juny 
• Últim dia de classe ordinària 

o 22 de juny (últim dia de classe ordinària) 
o 23 de juny:  

§ lliurament de treballs 
§ atenció individual a l’alumnat (amb cita prèvia) 
§ lliurament d’orles a l’alumnat de 4t d’ESO 

• Publicació de les notes finals de la convocatòria ordinària per Itaca Web i revisió/ 
reclamació (amb cita prèvia) 

o 19 de juny, publicació de notes de tots els nivells excepte 1r d’ESO 
o 21-23 de juny, revisió/reclamació de tots els nivells excepte 1r d’ESO 
o 24 de juny, publicació de notes de 1r d’ESO 
o 28-30 de juny, revisió/reclamació 1r d’ESO 

• Exàmens convocatòria extraordinària (tots els nivells, excepte 2n Batxillerat) 
o 1-2 de juliol (segons calendari que es publicarà  la web del centre) 

• Publicació de les notes finals de la convocatòria extraordinària a les famílies per Itaca 
Web i revisió/reclamació (amb cita prèvia) 

o 25 de juny, publicació de notes 2n Batxillerat 
o 28-30 de juny, revisió/reclamació 2n Batxillerat 
o 5 de juliol, publicació de notes y recollida o enviament del requisit acadèmic, en 

secretaria: 4t d’ESO (a les 11 hores), 1r BATX (a les 12.30 hores), 3r d’ESO (a les 
15.30 hores), 2n d’ESO (a les 20.30 hores), FPB (a las 21 hores) 

o 6 de juliol: publicació de notes i recollida o enviament del requisit acadèmic, en 
secretaria: 1r d’ESO (a les 13 hores) 

o 5-7 de juliol, revisió/reclamació  
• Últim dia per a presentar el requisit acadèmic: 7 de juliol 
 
L’alumnat que tinga llibres pendents de tornar a la biblioteca haurà de fer-ho preferentment fins 
al dia 23 de juny i, en qualsevol cas, abans de la formalització de la matrícula.  
 
La tornada de llibres de la Xarxa Llibres es farà segons instruccions concretes que es publicaran 
a la web del centre i al canal de Telegram.  
 
L’alumat que haja de tornar les tablets prestades, ha de posar-se en contacte amb el seu tutor o 
tutora o amb algun membre del departament d’Informàtica, els qui l’informaran del dia i de 
l’hora en que ha de tornar-la. 
 
L’alumnat que ha utilitzat una taquilla durant el curs ha de buidar-la abans del dia 30 de juny. 
En cas contrari la taquilla serà oberta, es buidarà el seu contingut i l’alumne/a perdrà la fiança. 
  
 

En Sant Vicent del Raspeig, a 30 de juny de 2021 
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