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Informació que qui acaba 2n de 
batxillerat ha de tenir present: 

 
  
1. Dijous 21 de maig de 20202, lliurament de notes (per via 
telemàtica). Si algú no les rep, les ha de reclamar al tutor amb un 
correu. 
 
2. Classes (per via telemàtica). 
Les activitats pensades per recuperar matèries suspeses són fins al 
dimarts 2 de juny. Les de preparació per a les PAU, fins al 
divendres 19. Després, “atenció especial als alumnes” per a les 
PAU fins al 3 de juliol, a criteri de cada docent. 
 
3. Dret a demanar la revisió de les notes finals. 
Qui vulgui demanar la revisió, ha d’omplir aquest formulari, entre el 
divendres 22 i el dilluns 25, 
improrrogable (en absència de la 
Secretaria oberta): 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNMZdjNRpDo

6OScNFahd-5CkwlsePbN2DTOBuXKlSPKwInWw/viewform 
El resultat es comunica dimecres 27, per 
via telemàtica. 
 
4. Si ara al maig no han aprovat tot el 
curs. 
Els dies 3, 4 i 5 de juny (de dimecres a divendres) són els destinats 
a les recuperacions extraordinàries. Cada docent ha d’explicar als 
alumnes afectats com és la recuperació (forma i contingut). 
Els resultats es comuniquen el dijous 11 de juny (Corpus). Es pot 
presentar reclamació, amb un formulari digital, el dilluns 15 i el 
dimarts 16, improrrogables. Resultats el dijous 18.   
Qui aprova a les recuperacions extraordinàries de juny no pot 
presentar-se a les PAU de juliol. Sí a les de setembre. 
  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNMZdjNRpDo6OScNFahd-5CkwlsePbN2DTOBuXKlSPKwInWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNMZdjNRpDo6OScNFahd-5CkwlsePbN2DTOBuXKlSPKwInWw/viewform
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5. Suspesos. Repetir curs a l’Institut. 
No cal fer preinscripció; tenen la plaça assegurada. Sí cal fer la 
matrícula (data per concretar el pròxim juliol; cal estar a l’aguait a 
través de la web). 
Es poden fer dues matrícules: 

- Matricular-se de les matèries suspeses. S’ha de tenir 
present que les matèries poden canviar cada any de cara a 
la selectivitat (lectures obligatòries, aspectes concrets, etc.). 

- Renunciar a la nota de les matèries aprovades (si n’hi ha), i 
matricular-se de curs sencer. No es conserven les notes 
anteriors, ni fan mitjana 

 
6. Suspesos. Repetir curs fora de l’Institut. 
Cal fer la preinscripció al nou centre del 27 de maig al 3 de juny, per 
via telemàtica. Hi ha un límit de convocatòries.  
Una alternativa és l’Institut Obert de 
Catalunya, per internet  
(https://ioc.xtec.cat/educacio/index.php). 
 
 
7. Aprovats: títol de batxillerat. 
Un cop la Secretaria de l’Institut pugui obrir (data incerta 
actualment), cal sol·licitar i pagar el títol de batxillerat (2020: 66,90 
€). És un tràmit en tres temps (omplir instància a Secretaria, fer 
l’ingrés, dur-lo a Secretaria), i el diploma triga anys (generalment, 
més de dos i menys de cinc). Mentre no arriba, el resguard té el 
mateix valor (no s’ha de donar mai 
l’original a ningú ni enlloc). Millor 
sol·licitar-lo aquest estiu, que més 
tard (més car, i més temps d’espera); 
abans de venir a demanar-lo a 
Secretaria, cal trucar-hi per saber si 
el poden tramitar (que no estiguin 
col·lapsats per altres tràmits, com 
matrícules o notes).  
 
8. Alumnes aprovats que volen fer un Cicle Formatiu de Grau 
Superior. 
La preinscripció és del 10 al 17 de juny. Cal buscar a internet la 
manera de fer-ho (web oficial del Departament d’Educació - 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/calendari/). 
 
9. Alumnes aprovats que volen fer les PAU. 
Fins al 15 de juny tenen l’opció de matricular-se a les PAU de juliol 
(convocatòria ordinària), d’acord amb la preinscripció d’aquest 

https://ioc.xtec.cat/educacio/index.php
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/calendari/
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hivern. Tot per Internet (web accesnet: 
https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login). Cal pagar (de 0 fins a 
130 €, segons ponderacions i situació personal). [Atenció! No podeu 
tenir errors ni oblits; no hi ha rectificacions, ni t’envien la 
contrasenya oblidada.] 
Segons informació d’avui, les PAU seran del 7 al 10 de juliol, de 
dimarts a divendres. Horari de les proves, lloc de realització, etc., 
per concretar. Resultats dimarts 21 de juliol. Reclamacions 21 a 23. 
 
 
10. Estudis universitaris. 
Paral·lelament a la matrícula de les PAU, cal fer la preinscripció 
universitària. Tota la informació a la web del Canal Universitats, 
quan l’actualitzin (tràmits, calendari, mètode, etc.). 
Probablement les matrícules seran a finals d’agost i pel setembre. 
Si algú vol accedir a algunes universitats privades (Universitat 
Ramon Llull, Universitat Abat Oliba, Universitat Internacional de 
Catalunya, o de fora de Catalunya), sàpiga que fan la preinscripció 
directament (cal tenir les PAU aprovades). A totes cal pagar 
quantitats importants. 
 
11. Matrícula d’honor. 
Els centres poden concedir aquesta menció als alumnes amb notes 
i conducta excel·lent (mitjana de batxillerat igual o superior a 9). 
Aquesta concessió és una potestat del centre, no una obligació. Hi 
ha un límit, segons la quantitat d’alumnes de 2n. 

Serveix per, pràcticament, no pagar el primer de carrera en 
universitats publiques (ni l’Escola dOficial d’Idiomes). 

L’Institut demana als beneficiaris la seva col·laboració en la 
celebració de finals de juliol. 

 

 

12. Distinció PAU. 

És una altra menció, per a qui treu notes altíssimes a les PAU (9 o 
més de mitjana). Els últims anys s’ha lliurat a l’Auditori de 

https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login
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Barcelona, amb el president de la Generalitat i consellers. Mitja 
dotzena d’alumnes de can Macià l’han rebuda els últims anys. 

 
 
13. Celebració de comiat.  
La junta directiva, i el claustre docent, malda 
per fer la celebració de comiat, com s’ha fet els 
últims 30 anys. Si les conseqüències de la 
pandèmia no ho impedeixen, procuraríem fer-la 
després de les PAU. 
 
 
 
Cesc Terrassa, cap d’estudis, 
en nom de la junta directiva. 
cterrass@xtec.cat 

Dimecres, 20 de maig de 2020. Dia de les avaluacions finals. 
 
Nota: aquesta informació queda hipotecada per les conseqüències 
de la CoVid19. Cal estar a l’aguait de les novetats, amb fonts 
oficials i segures. Eviteu les “fake news” i qui les escampa. 
 
Nota bis: teniu més detalls (però anteriors a la 
CoVid19) a la “Guia Virgili 2019-20” que vaig repartir a 
través dels tutors. 

mailto:cterrass@xtec.cat

