
 

 

Generalitat de Catalunya 

INS L’ALT BERGUEDÀ 
CALENDARI GENERAL CURS Curs 2020/21 

 
 

Calendari escolar 1r BAT 
Acollida i inici classes Dilluns 14 de setembre a les 8h 

Reunió de pares inici de curs Dimecres 23 de setembre a les 18h  

1r trimestre Del 14 de setembre al 4 de desembre 

2n trimestre Del 9 de desembre al 12 de març 

3r trimestre Del 15 de març al 9 de juny 

Activitats de repàs i informació sobre la 

recuperació de curs 
10 de juny 

Proves ordinàries de recuperació De l’11 al 15 de juny 

Treball de recerca De l’11 al 16 de juny 

Lliurament del projecte inicial del 

Treball de recerca/ Comiat fi de curs 
17 de juny 

Activitats d’orientació, tutories 

individuals, lliurament de notes del curs 

i reclamacions 

Del 21 al 22 de juny 

Proves extraordinàries de recuperació 2 i 3 de setembre 

Vacances 

Nadal 
Del 22 de desembre al 7 de gener 

(inclosos). 

Pasqua Del 27 de març al 5 d’abril (inclosos) 

Dies festius 

 



 

La Diada 11 de setembre 

Dia de la Hispanitat 12 d’octubre 

Tots Sants 1 de novembre 

Dia de la Constitució 6 de desembre 

La Immaculada 8 de desembre 

Festa del treball 1 de maig 

Sant Joan 24 de juny 

Dies de festa local 

2 de novembre 3 d’agost 

Dies de lliure disposició 

7 de desembre 22 de febrer 

3 de juny 4 de juny 

Lliurament de notes 

1r trimestre Del 14 al 18 de desembre (segons tutoria) 

2n trimestre Del 22 al 26 de març (segons tutoria) 

3r trimestre 10 de juny  

Finals ordinària 21-22 de juny 

 
 
 

Calendari escolar 2n BAT 
Acollida i inici classes Dilluns 14 de setembre a les 8 h 

Reunió de pares inici de curs Dimecres 30 de setembre a les 18h  

1r trimestre Del 14 de setembre al 20 de novembre 



 

2n trimestre Del 23 de novembre al 19 de febrer 

3r trimestre Del 23 de febrer al 12 de maig 

Lliurament del TdR 2 de desembre 

Exposicions TdR 16, 17 i 18 de desembre 

Proves recuperació 1r de BAT 

1a convocatòria 
Del 5 al 9 d’octubre 

Proves recuperació 1r de BAT 

2a convocatòria 
De l’1 al 5 de febrer 

Repàs i informacions sobre la 

recuperació del curs 
13 de maig 

Proves ordinàries de recuperació 14, 17 i 18 de maig 

Activitats d’orientació, tutories 

individuals, lliurament de notes av. 

ordinària i reclamacions 

20 i 21 de maig 

Activitats d’aprofundiment, consolidació 

de continguts i preparació de les PAU 
Del 24 de maig al 2 de juny 

Repàs+Proves extraordinàries de 

recuperació 
Fins el 15 de juny 

Reclamacions avaluació extraordinària  18 i 21 de juny 

PAU juny A concretar 

PAU setembre A concretar 

Vacances 

Nadal 
Del 22 de desembre al 7 de gener 

(inclosos). 



 

Pasqua Del 27 de març al 5 d’abril (inclosos) 

Dies festius 

La Diada 11 de setembre 

Dia de la Hispanitat 12 d’octubre 

Tots Sants 1 de novembre 

Dia de la Constitució 6 de desembre 

La Immaculada 8 de desembre 

Festa del treball 1 de maig 

Sant Joan 24 de juny 

Dies de festa local 

2 de novembre 3 d’agost 

Dies de lliure disposició 

7 de desembre 22 de febrer 

3 de juny 4 de juny 

Lliurament de notes 

1r trimestre 27 de novembre 

2n trimestre 26 de febrer 

3r trimestre (amb recuperacions 3r trim) 13 de maig 

Final ordinària 20-21 de maig 

Final extraordinària 18 de juny 

 
 

Bagà, 15 de juliol de 2020 


