
INFORMACIONS D’INICI DE CURS 2022-2023



Quan comença i acaba el curs 
2022-2023?

Enguany el curs comença el dimecres 7 de 

setembre per a tots els ensenyaments: 

ESO, batxillerat, cicles formatius i PFI.

El curs acaba el dimarts 20 de juny per a 

ESO i batxillerat. Les classes de la 

formació professional i del PFI acaben 

d'acord amb la seva programació 

acadèmica.

Consulteu els calendaris escolars del 

curs 2022-2023 tant d’ESO i batxillerat

com de la Formació Professional.

https://drive.google.com/file/d/10hw6Vhi86NKkIK8TcGhpYBSlacrgcP2A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/110ewxWKyCeguDZ7omxPvveXykKCZWhCo/view?usp=sharing
https://educaciodigital.cat/ieslapineda/moodle/pluginfile.php/103/mod_forum/attachment/161/Calendari alumnat 2022-23_FP_v1.pdf?forcedownload=1


Quins horaris tindrà l’inici de curs?
El 7 de setembre fem la rebuda i l’acollida de l’alumnat 

d’ESO, batxillerat, cicles formatius i PFI.

Consulta aquí els horaris segons els estudis:

El dia 8 de setembre els alumnes ja començaran les classes 

amb l’horari habitual.

ESO
1rs cursos de Grau 

Bàsic i PFI

1rs cursos de Grau 

Mitjà

1rs cursos de Grau 

Superior

Batxillerat
2ns cursos de Grau 

Bàsic

2ns cursos de Grau 

Mitjà

2ns cursos de Grau 

Superior

https://www.inslapineda.com/wp-content/uploads/2022/07/Rebuda_Inici_de_Curs-22-23-ESO-i-BAT.pdf
https://www.inslapineda.com/wp-content/uploads/2022/07/1r_de_Grau_Basic_i_PFI-Rebuda_Inici_de_Curs-22-23_CFFP_v1.pdf
https://www.inslapineda.com/wp-content/uploads/2022/07/1rs_de_Grau_Mitja-Rebuda_Inici_de_Curs-22-23_CFFP_v1.pdf
https://www.inslapineda.com/wp-content/uploads/2022/07/1rs_de_Grau_Superior-Rebuda_Inici_de_Curs-22-23_CFFP_v1.pdf
https://www.inslapineda.com/wp-content/uploads/2022/07/Rebuda_Inici_de_Curs-22-23-ESO-i-BAT.pdf
https://www.inslapineda.com/wp-content/uploads/2022/07/2ns_de_Grau_Basic_i_Grau-Mitja-Rebuda_Inici_de_Curs-22-23_CFFP_v1.pdf
https://www.inslapineda.com/wp-content/uploads/2022/07/2ns_de_Grau_Basic_i_Grau-Mitja-Rebuda_Inici_de_Curs-22-23_CFFP_v1.pdf
https://www.inslapineda.com/wp-content/uploads/2022/07/2ns_de_Grau_Superior-Rebuda_Inici_de_Curs-22-23_CFFP_v1.pdf


Què han de portar a l’aula el 
primer dia de classe?

El primer dia lectiu, el dimecres 7 

de setembre, l’alumnat només haurà de 

portar material bàsic d’oficina: un 

estoig amb llapis, bolígrafs i alguns 

fulls o llibreta per prendre nota o 

fer les proves de nivell.

Cal recordar que el centre no exigeix 

tenir o portar cap aparell 

electrònic, com són ordinadors o 

tauletes.

El dia d’inici de classes caldrà 

portar el material específic de cada 

matèria (consulteu els llibres de 

text en aquest enllaç).

https://educaciodigital.cat/ieslapineda/moodle/mod/folder/view.php?id=179903


Hi haurà cap pla o protocol relacionat amb la 
covid?
En principi, el curs 2022-2023 començarà amb 

normalitat i no caldrà adoptar mesures excepcionals 

relacionades amb la pandèmia.

Els alumnes ja no s’hauran d’agrupar en grups de 

convivència estable (GCE) ni caldrà fer entrades i 

sortides esglaonades, entre altres mesures. Tot 

l’alumnat accedirà al centre per la porta principal.



Apliqueu el nou currículum el curs 
2022-2023? (eso i batxillerat)

Al curs 2022-2023 només apliquem el nou currículum a 1r de 

batxillerat.

El nostre centre ha decidit afegir-se a la moratòria que 

atorga el Departament d’Educació perquè el professorat pugui 

rebre formació específica i pugui elaborar projectes 

educatiu engrescadors per al curs 2023-2024.



COM PODEM LLOGAR ELS ARMARIETS DEL 
CENTRE? (ESO)

El centre disposa d’armariets a 

disposició de l’alumnat sota 

lloguer.

Al setembre s’informarà del preu, 

les condicions i del procés de 

lloguer, que es duu a terme a la 

biblioteca del centre.



Quan cal lliurar els deures 
d’estiu? (eso i batxillerat)

Durant la primera setmana de curs, els alumnes poden 
lliurar els deures d’estiu al tutor/a o al professor de 
cada matèria.

Trobareu els deures de cada curs en aquest enllaç.

Recordeu que els deures d’estiu compten per a la 1a 
avaluació!

https://educaciodigital.cat/ieslapineda/moodle/mod/folder/view.php?id=241752


Quines extraescolars fareu durant el curs 22-23? (eso)
El centre continuarà oferint les següents extraescolars gratuïtes per a 
l’alumnat que s’hi vulgui inscriure:

● Reforç de matemàtiques
● Reforç d’anglès
● Reforç de català
● Preparació per a l’examen oficial de l’EOI per a 4t d’ESO i batx. 
● Teatre

Qui no aprofiti les activitats o no hi assisteixi regularment, no podrà 
continuar fent l’extraescolar.

Al setembre s’informarà les famílies de les dates d’inici i del procés 
d’inscripció.



Recuperacions de 1r de 
batxillerat i butlletí de 
notes

L’alumnat que té matèries suspeses de 

1r de batxillerat s’ha de presentar als 

exàmens de recuperació que hi ha 

programats els dies 1 i 2 de setembre.

El butlletí de notes s’entregarà el 6 

de setembre a les 10 h. Tan aviat com 

es tinguin els resultats, l’alumnat 

podrà fer la matrícula per a 2n de 

batxillerat a secretaria.

Com a novetat, les recuperacions de 1r 

de batxillerat del curs 2022-2023 ja no 

es faran al setembre, sinó al juny.

https://www.inslapineda.com/?p=7534

