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CIRCULAR PER A LES FAMÍLIES DE CAS 

 
 
 
Senyores i senyors, 
 
Ens plau donar-vos a conèixer totes les qüestions relatives a les proves extraordinàries de CAS: 
 
• Qui no hagi superat la matèria específica de l'IOC té l'opció de presentar-se a les proves 

extraordinàries (que als centres presencials fan al setembre, segons la normativa vigent) el 
proper 19 de juny , a les 16:00 h., a l'aula C010. 

• Els exàmens de recuperació de les matèries presencials de CAS [Català - Castellà - Anglès - 
Matemàtiques] es faran el dilluns 1 de setembre  a les 15:30, a l'aula A007. Se li lliuraran totes 
les proves que ha de fer i les lliurarà quan les acabi. 

• El 3 de setembre  el professorat realitza la Junta d’avaluació extraordinària de final de curs. 
� La qualificació de cada matèria serà numèrica entre 1 i 10. 
� La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries 

expressada amb 2 decimals, i és positiva la qualificació de 5 punts o superior. 
� Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits per realitzar la mitjana. 
� Per a l'alumnat que no es presenti a la convocatòria de setembre, s'ha de fer constar "No 

presentat" (NP) i no es podrà realitzar la mitjana. 
• El tutor lliurarà les notes el 4 de setembre, a les 09:15 h , a l’aula ordinària. 
 
• Període de Reclamacions de l’avaluació final extr aordinària:  

– Des de les 09:45 h fins a les 12:45 h del 4 de sete mbre , l’alumnat ha d’anar a trobar el 
professorat corresponent i demanar-li tots els aclariments respecte a la qualificació 
obtinguda.  

– Si l’alumnat no està d’acord amb les explicacions del professorat, podrà presentar 
reclamació per les seves qualificacions finals en un escrit adreçat al director (instància que 
es pot recollir a Secretaria o bé descarregar-la de la pàgina web de l’Institut: bloc 
Secretaria>Fulls impresos>Instància revisió qualificacions finals) i presentat a la Secretaria 
de l’Institut no més tard de les 12:45 h. del mateix 4 de setembr e. 

– La resolució del director es notificarà a l’interessat per escrit i podrà ser recollida a 
Secretaria a partir de les 09:00 h . del 8 de setembre . 

– L’alumne o alumna —o els seus representants legals, si és menor d’edat— podrà recórrer 
la resolució del director en el termini de cinc dies hàbils  a partir de l’endemà de la 
notificació de la resolució; és a dir, fins al 16 de setembre . Aquest recurs, que anirà 
adreçat a la Direcció dels Serveis Territorials de Lleida s’haurà de presentar a la Secretaria 
de l’Institut, el director del qual el trametrà als Serveis Territorials a Lleida. 

 
• Repetició del curs: 

– En cas de no superació del curs, es podrà repetir una sola vegada,però no hi haurà reserva 
de plaça. L'alumnat repetidor haurà de participar en el procés de matrícula ordinari. 

– L'alumnat repetidor que tingui superada la part comuna o l'específica, pot demanar que se li 
conservin totes les qualificacions obtingudes en totes les matèries de la part superada. No 
es podran conservar qualificacions d'una o més matèries soltes. 

– La repetició de la part comuna o específica implicarà la repetició de totes les matèries que 
en formen part sense possibilitat de conservar la qualificació obtinguda d'alguna de els 
matèries. 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Insti tut Joan Brudieu  

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 � 25700 - La Seu d'Urgell 
Telèfons: 973 35 04 03 � Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net  

 

Aquest document (14 Final de curs Setembre Circular families CAS) pot quedar obsolet una vegada imprès (29-juny-14) 
Pàgina 
2 de 2 

 

 
• Segon període de Preinscripció i matrícula curs 2 014-2015 per a CFS: 

– Difusió cicles amb vacants: 5 de setembre , a la pàgina web de l'institut i als taulers 
d'informació a l'institut. 

– Presentació sol·licituds: 8, 9 i 10 de setembre . 
– Publicació sol·licituds admeses: 19 de setembre . 
– Matrícula per a CFM i CFS: 19 i 22 de setembre . 

 
• Inici de curs 2014-2015: 

– El 15 de setembre , en horari a determinar. 
 
• Per a qualsevol informació, consulteu la pàgina web de l’Institut: www.iesjoanbrudieu.net . 
 
Atentament, 

 
Xavier Falcó i Gres 
Director 
 
La Seu d’Urgell, juny de 2014 


