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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Institut Joan Brudieu
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 calendari de les proves extraordinàries
de setembre que afecten els vostres fills i filles.
• Per a l’alumnat que hagi obtingut una avaluació negativa en algunes matèries a l’avaluació
ordinària de juny, cada departament proposarà activitats de recuperació personalitzades que
s’han de realitzar al llarg de l’estiu. Això inclou les matèries de cursos anteriors que l’alumnat
pugui tenir encara pendents de superació- Totes aquestes activitats seran enviades
telemàticament mitjançant ALEXIA i s’entregaran al professor/ra en el moment de la realització
de l’examen de setembre.
• Calendari d’exàmens per als dies 1 i 4 de setembre de 2017 (qualsevol variació romandrà
publicada a la pàgina web de l'institut):
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DILLUNS 4 SETEMBRE 2017
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• El 5 de setembre el professorat realitza la Junta d’avaluació extraordinària de final de curs.
• Els tutors i tutores lliuraran les notes el 6 de setembre.
Des de les 09:15 h fins a les 09:45 h, es lliuraran les notes a l'aula de tutoria. L’alumnat
signarà personalment el full de lliurament de les notes finals.
A partir de les 09:45 h, totes les notes que no s’han pogut lliurar per absència de l’alumnat,
quedaran dipositades a Consergeria.
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Institut Joan Brudieu
Reclamacions a les qualificacions
• Període de Reclamacions de l’avaluació final extraordinària:
– Des de les 09:45 h fins a les 14:00 h del 6 de setembre, i fins a les 09:15 h del 7 de
setembre, l’alumnat ha d’anar a trobar el professorat corresponent i demanar-li tots els
aclariments respecte a la qualificació obtinguda. Si per qualsevol raó no el troba, el cap de
departament assumirà les seves funcions.
– 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 09:15 h. del 7 de setembre.
– La resolució del director es notificarà a l’interessat per escrit i podrà ser recollida a Secretaria
a partir de les 12:00 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 18 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.
Calendari de Matriculació i inici de curs
• Matrícula curs 2017-2018 [SETEMBRE]:

Per a ESO

Per a BTX

Per a CFM

PERÍODE EXTRAORDINARI DE MATRICULACIÓ
SETEMBRE 2017
Horari de Secretaria: de 9h a 14h
Per a S1 - S2 - S3
Per a l’alumnat de S4 que NO promociona a BTX i/o CFM perquè té
matèries suspeses a la convocatòria extraordinària de setembre, i, per
tant, REPETEIX S4
Alumnat de B1 que promociona a B2 perquè ha superat totes les matèries
cursades o li'n queden dues de pendents
Alumnat de B1 que ha de repetir curs perquè té tres o més matèries
pendents
Alumnat de S4 que promociona a B1
Altres
Publicació vacants
Sol·licitud de PREINSCRIPCIÓ
Llistes d'admesos
MATRICULACIÓ

Alumnat

6 al 8 de setembre

6 al 8 de setembre

4 de setembre
6 i 7 de setembre
12 de setembre
12 i 13 de setembre

• Inici de curs 2017-2018:
– El 14 de setembre, en horari a determinar, que es publicarà a la pàgina web de l’Institut.
• Per a qualsevol informació, consulteu la pàgina web de l’Institut: www.insjoanbrudieu.cat.
Atentament,

Xavier Falcó i Gres
Director
La Seu d’Urgell, juny de 2017
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