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Benvolgudes famílies, 
 
Les activitats de final de curs que es duran a terme seran les següents: 
 

• el 10 de juny Tribunals del Crèdits de Síntesis de 1r, 2n i 3r d’ESO 
• el 13 de juny és festiu  
• el 16 de juny sortida extraescolar a Port Aventura 
• el 17 de juny inauguració a les 20h de l’ exposició dels treballs de 

recerca de 4t d’ESO a la sala d’exposicions del Pati de l’Ajuntament de 
Cambrils i del 17 de juny al 2 de juliol  l’exposició dels treballs de recerca 
de 4t d’ESO a la sala d’exposicions del Pati de l’Ajuntament de Cambrils 

• el 17 de juny lliurament de notes de la 3a avaluació i final continuada 
• del 20 al 22 de juny proves extraordinàries 
• el 22 de juny darrer dia d’activitats lectives 
• el 22 de juny de les 18h a les 21h festa de final d’etapa de 4t d’ESO 

(promoció 2007-2011) 
• el 28 de juny lliurament de notes finals 

 
Els calendaris de les proves extraordinàries i dels tribunals del crèdit de síntesi 
estaran a la seva disposició a la pàgina web de l’institut a l’apartat d’informacions 
importants (a la part superior esquerra) i als taulers d’anuncis de l’institut a partir 
del 6 de juny. També s’adjuntaran amb el butlletí de notes de la tercera avaluació i 
continuada el 17 de juny. 
 
El menjador escolar i servei de bar cantina tancarà  a partir del dia 17 de juny.  
 
Recordem que el període de matrícula és: 
 

• per a ESO des del 6 al 10 de juny  
• per a Batxillerat des de l’1 al 7 de juliol 

 
L’horari d’atenció de Secretaria per  fer les gestions de matrícula  és de 10.00 a 
13.00 hores. 
 
El dia 28 de juny a les 9.00 hores els alumnes han de recollir obligatòriament el 
butlletí de qualificacions finals. Recordeu que és obligatori retornar els llibres del 
programa de reutilització a les oficines de l’AMPA els dies 14,15,16,17,21,23 i 27 
de juny en horari de 10 a 13h. El 14 i 20 en horari també de tarda: de 16 a 17h. 
 
Una salutació cordial, 
 
 
 
L’equip directiu de l’Institut La Mar de la Frau 
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Cambrils, 3 de juny de 2011 


