INFORMACIÓ FINAL DE CURS ESO i BATX 2021-22
(ALUMNAT I FAMILIES)
Us informem d’algunes coses importants de cara als darrers dies del curs:
a) FINALITZACIÓ DE LES CLASSES I LLIURAMENT DE NOTES
1- Finalització de les classes → 23 de juny (tots els grups d’ESO i Batxillerat)
2- Lliurament de notes:
• 1r, 2n i 3r ESO (final)→ Dia 23 de juny (presencial a l’aula del grup en horari de 9 a 12h)
• 4t d’ESO (final) → Dia 22 de juny (via Gestib a partir de les 14:00h)
Cal reservar cita al full que està posat a l'aula del grup.
• 1r Batxillerat (ordinària)→ Dia 23 de juny (via Gestib a partir de les 9:00h)
• 2n Batxillerat (extraordinària)→ Dia 23 de juny (presencial a la biblioteca a les 11h)
3- Reclamacions:
Dies 23 i 24 de juny → Tot el professorat estarà disponible al centre en horari de 9 a 14h per
atendre a les famílies que ho necessitin.

b) MATRÍCULACIÓ PER AL PROPER CURS
Tot l’alumnat d’ESO i Batxillerat s’ha de matricular per al proper curs 2022-23.
Teniu la informació de com poder fer-ho a la pàgina web del centre (apartat SECRETARIAMATRICULA)
Si algú vol fer un Cicle Formatiu ha de tenir en compte que és obligatori participar en el procés
d’admissió que finalitza el dia 30 de juny. Més informació a la portada de la pàgina web del centre.

c) EXÀMENS DE SETEMBRE
Com ja us vàrem informar, a les reunions al mes de maig amb l’orientador i el cap d’estudis de
secundària, enguany ha canviat la normativa i l’alumnat d’ESO no tindrà exàmens de setembre.
Els únics que si tindran exàmens a setembre són els/les alumnes de 1r Batxillerat. Podeu
consultar el calendari a la pàgina web del centre (apartat INFORMACIÓ ALUMNAT I FAMILIES)

d) CHROMEBOOKS
L’alumnat d’ESO no ha de comprar llibres de text. Només ha de tenir el Chromebook.
-

Si algú encara no el té perquè arriba nou al centre pot trobar la informació de com comprarlo a la pàgina web del centre (apartat SECRETARIA-MATRICULA).
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Si algú el vol renovar perquè el seu ja no es troba en bones condicions pot fer 2 coses:
o Comprar-ne altre pel seu compte. Però recordeu que ha de ser CHROMEBOOK (no
valen ordinadors Windows o MAC) per poder posar-lo a la consola de gestió dels
dispositius del centre i poder gestionar permisos i tenir un control sobre ell en l’horari
lectiu.
o Informar al coordinador informàtic o l’equip directiu de la situació i li informaran de
com fer la compra i poder beneficiar-se de la subvenció que dona cada any
l’Ajuntament de Sant Josep (només per les famílies empadronades al municipi).

e) LLIBRES DE TEXT BATXILLERAT
A Batxillerat l’alumnat podrà continuar emprant el Chromebook però en aquesta etapa si es poden
emprar llibres de text.
Podreu consultar el llistat dels llibres que us faran falta a la pàgina web del centre a partir de la
primera setmana de juliol.
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