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ANNEX I 

CURS 2017/2018 
 

Tot el professorat ha de realitzar dins les dues primeres 
setmanes del curs una avaluació dels coneixements previs dels 
alumnes. A 1r d’ESO serà l’Avaluació inicial. 
 
 

Calendari de les sessions d’avaluació i interavaluacions: 
 
2n Batxillerat 

 
1a Avaluació: dia 22 de novembre de 2017. 
Lliurament de notes 1a avaluació: dia 24 de novembre 

de 2017. 
 
2a Avaluació: dia 21 de febrer de 2018. 
Lliurament de notes 2a avaluació: dia 23 de febrer de 

2018. 
 
3a Avaluació: dia 24 de maig de 2018. 
Lliurament de notes 3a avaluació: dia 25 de maig de 

2018. 
 
 
2n curs de Formació professional bàsica 
 

1a Avaluació: dia 29 de novembre de 2017. 
Lliurament de notes 1a avaluació: dia 01 de desembre 

de 2017. 
 

 2a Avaluació: dia 21 de febrer de 2018. 
 Lliurament notes: 2a avaluació: dia 23 de febrer de 2018. 

 
 3a Avaluació: dia 09 de maig de 2018. 
 INICI de les FCT: 14 de maig de 2018. 

Lliurament notes: 3a avaluació: dia 11 de maig de 2018. 
 
Ordinària: setmana del 18 al 22 de juny de 2018. 

 Lliurament notes: dia 22 de juny de 2018. 
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Resta d’ensenyaments del sistema educatiu: 
 
 Avaluació inicial 1r ESO: del 14 al 22 de setembre de 
2017.  
 Sessió d’avaluació: 4 d’octubre de 2017. 
 

 
1a Interavaluació: dia 02 de novembre de 2017 i 

lliurament de notes dia 03 de novembre de 2017. 
 1a Avaluació: setmana del 11 al 15 de desembre de 
2017. 
 Lliurament notes 1a avaluació: dia 22 de desembre de 
2017. 
 

 
2a Interavaluació: dia 14 de febrer de 2018 i lliurament 

de notes dia 16 de febrer de 2018. 
 2a Avaluació: setmana del 19 al 23 de març de 2018. 
 Lliurament notes 2a avaluació: dia 28 de març de 2018. 
  
  Inici de les FCT: 09 d’abril de 2018 (aproximadament 
fins el 15 de juny de 2018). Els cicles formatius de la família 
professional d’Hoteleria i turisme que tinguin autorització  
expressa de la Conselleria podran iniciar les FCT dia 29 de 
març de 2018. 

 Inici dels contractes Formació i aprenentatge: a partir 
del 09 d’abril de 2018. 

 
 

3a Interavaluació: dia 09 de maig de 2018 i lliurament de 
notes dia 11 de maig de 2018. 
 3a Avaluació/ ordinària: setmana del 18 al 22 de juny de 
2018. 
 Lliurament notes: 3a avaluació: dia 22 de juny de 2018. 
  
Exàmens de setembre (comú a tots els ensenyaments): 
 

§ Dies de les proves 3 i 4 de setembre de 2018. 
§ Sessions d’avaluació: 5 de setembre de 2018 


