
 
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 (16_Final_de_curs_Circular_families_ESO) pot quedar obsolet una vegada imprès (3-maig-16) 
Pàgina 
1 de 3 

 

CIRCULAR PER A LES FAMÍLIES D’ESO: 1r, 2n, 3r i 4t 

 
 
 
 
 
Senyores i senyors, 
 
Ens plau donar-vos a conèixer totes les qüestions relatives al final de curs de l'ESO. 
 
• El 4t de l’ESO realitza la sortida de final de curs  del 1 de juny al 9 de juny. 
• Els cursos de 1r, 2n i 3r d’ESO faran sortides de tutoria  el dijous 9 de juny. 
 
• Des del 6 de juny fins al 21 de juny, hi ha JORNADA INTENSIVA , tots els dies fins a les 13:50h, inclòs 

el dijous . 
• Les classes pròpies de la 3a avaluació acaben el 9 de juny , a les 13:50 h. 
• El Treball de síntesi  (S1-S2-S3) i Projecte de Recerca  (S4) s’imparteix del 10 de juny al 16 de juny . 
 

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

 
Una Competició  
al Parc del Segre  

La Catedral  
i el seu món  

L’aigua Els residus,  
què en fem? 

Dv 
10/06 

Visita al Parc 
del Segre 

Visita Catedral 
Treball a l’INS 

Sortida al 
mesclant de 
les aigües 

Sortida deixalleria, 
abocador i planta 
de compostatge 

Dl 
13/06 

Conferència 
Treball a l'INS 

Treball a l'INS Treball a l'INS 

Documental 
Xerrades: 

La Seu Solidària 
Gestió residus municipals 

Treball a l'INS 

Dt 
14/06 Treball a l'INS Treball a l'INS 

Conferència 
Treball a l'INS 

Pel·lícula “Slum 
dogs Millionaire” 
Treball a l'INS 

Dc 
15/06 Treball a l'INS Treball a l'INS Treball a l'INS Treball a l'INS 

Dj 
16/06 

Treball a l'INS 
Tribunals 

Treball a l'INS 
Tribunals 

Treball a l'INS 
Tribunals 

Treball a l'INS 
Tribunals 

 
• Des del 17 al 21 de juny , es realitzen els exàmens finals ordinaris de totes les matèries. Prèviament, el 

professorat haurà indicat quin alumnat és susceptible d’anar-hi. ÉS OBLIGATÒRIA l’assistència per a tot 
l’alumnat que hi hagi d’assistir. 

 
Dv 17/06 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

08:45-09:50 Castellà M.O. Natura Religió 

09:55-11:00 M.O. Castellà F i Q Biologia 

11:00-11:30     

11:30-12:35 Natura  Religió Castellà Fi Q 

12:40-13:45 Religió  M.O. Castellà 
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Dl 20/06 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

08:45-09:50 Matemàtiques Ed Física  Anglès-Francès Matemàtiques 

09:55-11:00 Ed Física  Matemàtiques Matemàtiques Anglès-Francès 

11:00-11:30     

11:30-12:35 Anglès-Francès  Música 
Ed Física ECD 

Música Ed física 
12:40-13:45 Música Anglès-Francès 

 Fran/ INF/llat/Mus 
 

Dt 21/06 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

08:45-09:50 Català Fi Q Socials Tecnologia 

09:55-11:00 Tecnologia Català Religió/CVE Socials  

11:00-11:30     

11:30-12:35 Socials  Tecnologia Català Ed Visual 

12:40-13:45 E. Visual Socials Tecnologia Català 

 
• El 22 de juny  el professorat realitza la Junta d’avaluació de final de curs. 

� L’alumnat passa de curs, o es gradua, quan ha superat els objectius de les matèries cursades o tingui 
qualificació negativa en dues matèries com a màxim. 

� L’alumnat que té matèries pendents després de l’avaluació final ordinària de juny, independentment 
del nombre, ha de realitzar les proves extraordinàries al mes de setembre, els dies 1 i 2 de setembre , 
en l’horari del qual ja s’informarà oportunament. A més l’institut proposarà activitats de recuperació 
que s’han de realitzar al llarg de l’estiu i que seran lliurades mitjançant ALEXIA. 

� La decisió del pas de curs, o de graduació, per aquell alumnat que tingui tres o més matèries pendents 
queda ajornada a la realització de les proves extraordinàries i de la posterior avaluació final 
extraordinària del mes de setembre. 

• Els tutors i tutores lliuraran les notes el 27 de juny .  
� Des de les 09:30 h fins a les 10:30 h , es lliuraran les notes a les respectives aules d’ESO. L’alumnat 

signarà personalment el full de lliurament de les notes finals. 
� A partir de les 10:30 h , totes les notes que no s’han pogut lliurar per absència de l’alumnat, quedaran 

dipositades a Consergeria. 
 
• Període de Reclamacions:  

– Des de les 10:30 h fins a les 14:00 h del 27 de jun y, i des de les 9:00 h fins a les 10,30h del 28 de 
juny , l’alumnat —o els seus representants legals, si és menor d’edat— ha d’anar a trobar el professorat 
corresponent i demanar-li tots els aclariments respecte a la qualificació obtinguda. 

– Si l’alumnat —o els seus representants legals, si és menor d’edat— no està d’acord amb les 
explicacions del professorat, podrà presentar reclamació RAONADA i ARGUMENTADA 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 11 h. del mateix 28 de 
juny . 

– La resolució del director es notificarà a l’interessat per escrit i podrà ser recollida a Secretaria a partir 
de les 11,00 h. del 30 de juny . 

– 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 8 de juliol . 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. 
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• Matrícula o Reserva de Plaça curs 2016-2017 (ESO)  [JUNY i SETEMBRE]: 
 

PERÍODE ORDINARI 
DE MATRICULACIÓ 
JUNY 2016 

Alumnat 
de l'Institut 

Alumnat NOU 
a l'Institut 

 Matrícula preinscrits 

Confirmació plaça  
Confirmació plaça 
pendents setembre  

Per a S1 ---- 13 al 17 de juny 
Per a S2 - S3 - S4 30 de maig al 6 de juny 27 de juny al 1 de juliol 

 
PERÍODE EXTRAORDINARI 
DE MATRICULACIÓ 
SETEMBRE 2016 

Alumnat 
de l'Institut  

Alumnat NOU  
a l'Institut 

Matrícula  
Per a S1 - S2 - S3 - S4 7 al 9 de setembre 

 
• Matrícula o Reserva de Plaça curs 2016-2017 (BTX- CFM) [JUNY i SETEMBRE]: 
 

– El PERÍODE ORDINARI DE MATRICULACIÓ [JUNY]  per als ensenyaments postobligatoris  és el 
següent, tenint en compte que el 7 de juliol és dia festiu a La Seu d'Urgell i que l'horari de Secretaria 
de l'Institut és de 9h a 14h: 

 
 PERÍODE ORDINARI DE MATRICULACIÓ 

JUNY - JULIOL 2016 
Alumnat 

de l'Institut 
Alumnat 

nou a l'Institut 
Per a BTX Alumnat de S4 que promociona a B1 a la 

convocatòria ordinària de juny 

5 al 12 de juliol 5 al 12 de juliol Alumnat de S4 preinscrit amb plaça a B1, que 
NO té el graduat d'ESO a la convocatòria 
ordinària de juny ha de fer RESERVA DE 
PLAÇA  

Per a CFM Alumnat de S4 que promociona a FP (CFM 
CAI+APD-1, CFM SMX+GAD-1) a la 
convocatòria ordinària de juny 

5 al 12 de juliol 5 al 12 de juliol 

 
– El PERÍODE EXTRAORDINARI DE MATRICULACIÓ [SETEMBRE]  per als ensenyaments 

postobligatoris  és el següent, tenint en compte que l'horari de Secretaria de l'Institut és de 9h a 14h: 
 

 PERÍODE EXTRAORDINARI DE MATRICULACIÓ 
SETEMBRE 2016 Alumnat 

Per a BTX Alumnat de S4 que promociona a B1 7 al 9 de setembre 
Per a CFM Sol·licitud de PREINSCRIPCIÓ xx al xx de setembre 

Llistes d'admesos xx de setembre 
MATRICULACIÓ  xx i xx de setembre 

 
– Per a CFM i CFS, el calendari del segon període de preinscripció i matrícula es publicarà la primera 

setmana de juliol al web del Departament d'Ensenyament: 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ 

 
Atentament, 

 
Xavier Falcó i Gres 
Director 
 
La Seu d’Urgell, maig de 2016 


