
Curs 2020-2021

Benvolgudes famílies de l’ESO,

Compartim amb vosaltres la informació sobre les recuperacions i la recollida de notes de l’ESO:

Divendres 4 de juny:
Publicarem a Educamos les notes de la 3a avaluació. Aquest mateix dia, entregarem en paper a l’alumnat,
l’avaluació final del curs.

Dijous 17 i Divendres 18 de juny:
Per aquell alumnat que tingui matèries suspeses a l’avaluació final del curs, la recuperació serà segons el
següent calendari:

MATÈRIA DIA HORA
Física i química  

 

17

 

 

 8:40 h

Biologia i geologia

Català

Anglès

Religió*, ViP* i Educació Física*

Socials  

18 8:40 h
Matemàtiques

Castellà

Tecnologia*, Música* i Economia*

* cal entregar treballs (posar-se en contacte amb el professorat prèviament)

Dimecres 23 de juny:

Alumnes de 2n d’ESO: Les famílies de tots aquells/es alumnes que s’hagin presentat a alguna
recuperació, han de venir a recollir les notes de l’avaluació extraordinària de 12 a 14 hores.

- 12 a 13 hores: de l’A a la L
- 13 a 14 hores: de la M a la Z

Per a les famílies d’aquells/es alumnes que han superat el curs sense cap matèria pendent, si us cal
qualsevol aclariment sobre les notes entregades el 4 de juny, el professorat resta a la vostra disposició el
mateix dia 23 de 12 a 14 hores. Recordeu que ens podeu venir a veure, per ordre alfabètic de cognom.
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Dimecres 30 de juny:

Alumnes de 1r i 3r d’ESO: Les famílies de tots aquells/es alumnes que s’hagin presentat a alguna
recuperació, han de venir a recollir les notes de l’avaluació extraordinària de 9’30 a 12’30 hores.

- 9:30 a 10:30 de l’A a la F
- 10:30 a 11:30 de la G a L
- 11:30 a 12:30 de la H a la Z

Per a les famílies d’aquells/es alumnes que han superat el curs sense cap matèria pendent, si us cal
qualsevol aclariment sobre les notes entregades el 4 de juny, el professorat resta a la vostra disposició el
mateix dia 30 de 9’30 a 12’30 hores. Recordeu que ens podeu venir a veure, per ordre alfabètic de
cognom.

Alumnes de 4t d’ESO: Totes les famílies de l’alumnat de 4t heu de venir el dia 30, de 9’30 a 12’30 hores
al pati Luz Casanova, per ordre alfabètic, ja que us hem de donar tota la documentació de final de l’ESO.

- 9:30 a 10:30 de l’A a la F
- 10:30 a 11:30 de la G a L
- 11:30 a 12:30 de la H a la Z

Us desitgem un bon estiu.

Claustre de l’ESO

Barcelona, a 28 de maig de 2021

C/ Almansa 52-54. 08042 Barcelona. Telèfon: 93 359 61 81


