Circular General 88/18-19
Estimats pares dels nostres alumnes de 2n de Batxillerat,
Els alumnes de 2n de Batxillerat ja estan prop del final del curs. Ara vindran exàmens,
celebracions, classes de repàs, proves d’accés, preinscripció, etc. En aquest moment tan important,
cal que el col·legi i les famílies anem de la mà per tal d’acompanyar-los i animar-los.
Amb aquesta circular els informem de l’horari d’exàmens, de les dates d’avaluació, dels
tràmits burocràtics i, molt important, de la continuïtat de les classes a partir del dia 28 de maig fins
a 31 de maig. En aquests dies els alumnes tindran l’oportunitat de repassar tot el que han estat
estudiant durant el curs per a les proves d’accés; a més a més, aquells que es presenten a finals de
juny ja aniran preparant-se. Reiterem: és molt important la seua assistència.
A més a més, volem celebrar junts que conclouen el seu pas per les aules de l’Escola Pia de
Gandia. A tal efecte, l’Equip Directiu, convençut que és un motiu important de celebració festiva, hem
organitzat per al divendres 24 de maig, els següents actes:
1. Celebració litúrgica: 20 hores a l’església de l’Escola Pia.
2. Entrega d’orles i clauers.
3. Sopar al claustre del col·legi.
S’ha preparat una orla i un lot de fotos individuals que valen 18 euros i que es facturaran el
10 de maig. Totes les famílies associades a l’ACPA rebran l’orla de manera gratuïta.
Per a organitzar el sopar, s’ha previst que cada participant en el sopar haurà d’adquirir un
tiquet pel valor de 27 euros (hi ha un menú de 15 euros per als xiquets d’Infantil i Primària).
Tots els pagaments s’han de fer en administració abans del dia 17 de maig.
Esperem que siga una celebració entranyable, pel que desitgem la presència de tots els
alumnes de 2n de batxiller i dels seus familiars així com de les persones que vulguen acompanyarlos.
Reben una cordial salutació
L’Equip Directiu

DATES A RECORDAR


Exàmens: del 16 al 21 de maig. No hi haurà classe.
CALENDARI D’EXÀMENS GLOBALS 2N BATXILLERAT
DIJOUS 16
8:00-9:30
9:00-10:30

DIVENDRES 17
CASTELLÀ












DIMARTS 21

FÍSICA / BIOLOGIA
ECONOMIA / LLATÍ

VALENCIÀ

10:00-11:30
11:00:12:30

DILLUNS 20
MATEMÀTIQUES II
MATEMÀTIQUES SOCIALS / GREC

ANGLÉS
HISTÒRIA

FILOSOFIA

QUÍMICA / DIBUIX TÈCNIC
GEOGRAFIA / HISTÒRIA DE L’ART

Avaluació final: 22 de maig a les 15 hores.
Celebració final de curs: 24 de maig a les 20 hores a l’església del col·legi.
27 de maig de 2019: NO HI HAURÀ CLASSE.
- 9 hores  Lliurament de notes, historial acadèmic i sol·licitud de Títol de Batxillerat a les
aules respectives.
La taxa per expedició de títols Model 046 (3 còpies). Han d’anar al banc i pagar la taxa, els
donaran dues còpies i portar una a l’IES Maria Enríquez i l’altra còpia l’hauran de grapar al
seu Historial Acadèmic. Taxa ordinària 44,50€. Família nombrosa 22,25€.
Bancs: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, SabadellCAM, Cajamar, Caixa Ontinyent.
Sol·licitud de Títol de Batxillerat: emplenar-la i dur-la a l’IES Maria Enríquez.
- 9,30 hores  Atenció a alumnes/famílies a les aules respectives.
- 10 hores  els alumnes aniran a la Secretaria del IES Maria Enríquez a on:
o Donaran una fotocòpia del DNI i la sol·licitud del Títol de Batxillerat emplenada
i signada. Cas de Família Nombrosa, cal dur una fotocòpia que li compulsaran en la
Secretaria de l’IES Maria Enríquez una vegada es presente l’original.
- 11,30 hores  per torns de set alumnes aproximadament. Han d’acudir a la Secretaria de
l’Escola Pia i formalitzar la matrícula de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). Per tal
d’agilitzar el tràmit, cal que tinguen prèviament clares les assignatures a les quals volen
presentar-se.
Taxa ordinària 78,20€. Bonificacions: Família nombrosa / monoparental amb títol oficial.
Exempció: minusvalidesa reconeguda de l’alumne/a, matrícula d’honor.
o Donaran una fotocòpia del DNI i un paper amb el seu telèfon mòbil i un correu
electrònic actiu (enviaran informació del resultat de les PAU). Cas de Bonificació o
Exempció, cal dur una fotocòpia que ho acredite que li compulsaran en la Secretaria
una vegada es presente l’original.
- El pagament de les taxes de les Proves d’Accés a la Universitat es farà a través d’una
facturació en el compte habitual el dia 31 de maig.
- Respecte les Famílies Nombroses i Minusvalideses únicament seran vàlids aquells que
estiguen vigor o en fase de renovació però mai en fase de sol·licitud.
Classes finals: del 28 de maig fins el 31 de maig. (taula al final del document).
Lliurament notes de les PAU: 14 de juny a partir de les 14 hores.
Exàmens extraordinaris: del 20 al 25 de juny.
Lliurament de notes: 26 de juny a les 13 hores. Atenció a pares: 26 de juny de 13 a 14 hores.
Proves d’accés: 4, 5 i 6 de juny / 2, 3 i 4 de juliol.
Preinscripció Universitària del 17 de juny al 5 de juliol.

CALENDARI D’EXÀMENS PAU
DIMARTS
4 JUNY / 2 JULIOL

DIMECRES
5 JUNY / 3 JULIOL

DIJOUS
6 JUNY / 4 JULIOL

9:30-11:00

HISTÒRIA D’ESPANYA

CASTELLÀ

DIBUIX TÈCNIC II
ECONOMIA DE L’EMPRESA

11:45-13:15

VALENCIÀ

15:30-17:00
17:45-19:15

MATEMÀTIQUES II
LLATÍ
MATEMÀTIQUES
CIÈNCIES SOCIALS

BIOLOGIA
GEOGRAFIA
QUÍMICA
HISTÒRIA DE L’ART

ANGLÉS
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
FÍSICA

GREC

HORARI CLASSES DE REPÀS 2N BATXILLERAT

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

CASTELLÀ
(GONZALO)

CASTELLÀ
(GONZALO)

8:00-8:55
(8:00-8:45)

VALENCIÀ (RAQUEL)

8:55-9:50
(8:45-9:30)

ISABEL (MATE)
GRACIELA(LLATÍ)
MATEMÀTIQUES (DAVID)

ISABEL (MATE)
GRACIELA(LLATÍ)
QUÍMICA (XELO)
DIBUIX TÈCNIC (TERESA)

VALENCIÀ (RAQUEL)

VALENCIÀ (RAQUEL)

10:10-11:05
(9:30-10:15)

FILOSOFIA (XAVI)

ANGLÉS (GRACIELA)

ANGLÉS (GRACIELA)

VALENCIÀ (RAQUEL)
ISABEL (MATE)
GRACIELA(LLATÍ)
QUÍMICA (XELO)
DIBUIX TÈCNIC (TERESA)

11:05-12:00
(10:45-11:30)

GREC (ALBA)
ECONOMIA (LOLES)
BIOLOGIA (JUAN LUIS)
FÍSICA (XELO)

GREC (ALBA)
ECONOMIA (LOLES)
BIOLOGIA (JUAN LUIS)
FÍSICA (XELO)

ISABEL (MATE)
GRACIELA(LLATÍ)
MATEMÀTIQUES (DAVID)

12:00-12:55
(11:30-12:15)

GEOGRAFIA (BORJA)
ART (LLORENÇ)
FÍSICA I QUÍMICA (XELO)

GEOGRAFIA (BORJA)
ART (LLORENÇ)
FÍSICA I QUÍMICA (XELO)

GEOGRAFIA (BORJA)
ART (LLORENÇ)
MATEMÀTIQUES (DAVID)

13:15-14:10
(12:15-13:00)

HISTÒRIA (XAVI)

FILOSOFIA (XAVI)

HISTÒRIA (XAVI)

