
 

 
 

CALENDARI D’INICI DE CURS 2018-2019 
 

Tal i com recull la normativa del Departament d’Ensenyament, el curs 2018-2019 s’inicia el 
dia 12 de setembre.  

A continuació hi ha el detall dels horaris i activitats concretes previstes per a cada nivell 

educatiu: 
 

ESO 

1r d’ESO 

dimecres 12 de setembre: 

  9.00-9.30: benvinguda a la Sala d'Actes. 

  9.30-11.30: rebuda del tutor a l'aula i tasques de 

                    tutoria.  

  11.30–12.00: company-tutor.  

 

Les proves inicials de català, castellà i matemàtiques es faran durant la 

primera setmana de classes. 

 

13 setembre: inici de classes amb normalitat. 

2n d’ESO 

dimecres 12 de setembre: 

  9.00-9.30: rebuda del tutor 

  9.30–10.00: benvinguda a la sala d'Actes  

  10.00- 11.00: rebuda del tutor a l'aula i tasques de 

                          tutoria. 

  11.00-11.30: preparació del company tutor. 

  11.30-12.00: els alumnes de 2n que siguin  

                          companys tutors, rebran els  

                          alumnes de 1r 

 

13 setembre: inici de classes amb normalitat. 

3r d’ESO 

dimecres 12 de setembre: 

  9.00 – 10.00: rebuda del tutor i tasques de tutoria 

  10.00-10.30: benvinguda a la sala d'Actes  

  10.30 - 11.00: tasques de tutoria. 

 

  13 setembre: inici de classes amb normalitat. 

4t d’ESO 

dimecres 12 de setembre: 

  9.00 - 10.30: rebuda del tutor i tasques de tutoria 

 10.30 - 11.00: benvinguda a la sala d'actes 

 

 13 setembre: inici de classes amb normalitat. 

 



 

 

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS 

Batxillerat i Cicles Formatius  

  

Divendres 14 de setembre 

 

Batxillerat: 

● 8:30 - 10:30: benvinguda a la sala d'actes, rebuda 

del tutor i tasques de tutoria.   

*Els alumnes que agafeu transport recordeu que aquest dia els    

autocars tornen a les 15.00h 

1r curs de Cicles formatius: 

● 9:00 - 11:30: benvinguda a la sala d'actes, rebuda 

del tutor i tasques de tutoria.   

 

2n curs de Cicles Formatius: 

● 15:00 - 17:00 de la tarda: benvinguda a la sala 

d'actes, rebuda del tutor i tasques de tutoria.   

 

Dilluns 17 de setembre: 

 

Inici de classes amb normalitat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


