
PROCEDIMENT PER A LA RECOLLIDA DE NOTES, REVISIONS D’EXÀMENS 

I CLASSES PAU CURS 2013-2014 

 Dijous 15, divendres 16, dilluns 19 i dimarts 20 : Exàmens 

 Del dimecres 21 al dilluns 26: Descans  

 Dimarts 27: ENTREGA DE NOTES 

GRUP 2n A:  a les 11:30h els alumnes el llinatge dels quals comenci amb la lletra A fins a la H 

(inclosa) i a les 12:00 la resta dels alumnes. 

GRUP 2n B :  a les 11:30h els alumnes els quals el llinatge dels quals comenci amb la lletra A fins 

a la M (inclosa) i a les 12:00 la resta dels alumnes. 

Per recollir les notes ha de venir únicament l’alumne (sense familiars o amics) i esperar al pati. No 

es podrà pujar a les classes fins que no ho indiqui un professor.  Quan el professor de guàrdia ho 

indiqui, l’alumne pujarà a la classe i el tutor li entregarà les notes. Després l’alumne marxarà cap 

a casa, les revisions es faran l’endemà. 

13:00h reunió d’alumnes aprovats per matricular-se de les proves PAU amb el cap d’estudis.  

 Dimecres 28: REVISIÓ D’EXÀMENS 

Si un alumne vol veure un examen podrà venir l’endemà a la sala de professors del 4t pis durant 

l’horari següent: 

8,00h 9,00h 10,00h 11,15h 12,00h 

Tina 
Lluis 
Matilde 

Esther 
Montse 
Cecilia 
Raúl 

Luci 
Núria  
Pepe L. (10:30) 

Joana 
Elena 
M.Magdalena 

Miquel 

 

 Del dimecres 28 al divendres 30: RECLAMACIONS 

Si un alumne no està d’acord amb la nota obtinguda pot fer una reclamació formal emplenant un 

full de reclamació a secretaria. Al full de reclamacions s’han d’exposar les al·legacions que 

justifiquin la disconformitat. 

El termini per fer una reclamació és de 2 dies hàbils a partir de la revisió de l’examen. 

A la reclamació un altre professor corregirà l’examen i comprovarà la part formal i tècnica del 

mateix (si s’han aplicat bé els criteris de correcció). La nota numèrica serà la mitjana de les dues 

notes. Si la diferència entre les dues notes és major a 2 punts, un altre professor corregirà 

l’examen i la nota numèrica serà la mitjana de les tres notes. 

 Divendres 23: GRADUACIÓ 

o La graduació començarà a les 20:00h a l’església i podran assistir alumnes, pares i 

familiars.  

o De 21:00 a 21:30 h tindrà lloc un aperitiu al pati de l’escola amb l’assistència dels 

alumnes i els seus familiars. 

o A les 22:00h començarà el sopar d’alumnes i professors al mateix lloc. 

 Setmana del 2 al 6 de juny: CLASSES PAU 

El centre elaborarà un horari de classes per repassar les proves PAU. La assistència no és 

obligatòria però sí recomanable. Els alumnes que vulguin assistir a aquestes classes romandran 

al centre només quan tenguin classe. 


