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CURS 2019-20 + CoVid19 
 

CCAALLEENNDDAARRII  FFIINNAALL  DDEE  CCUURRSS  (maig-setembre) 
actualitzat 27 maig (en color  les novetats) 

 
. 27 maig a 3 juny 4t ESO: Preinscripció al batxillerat (alumnes nous) 

. 29 maig, divendres ESO: Final de la 3a avaluació. 

.  31 maig, diumenge ESO: Últim dia per posar les notes de la 3a avaluació. 

 

FINAL DE CURS   TOT PENDENT DEL CoVid19 
 

. 1 juny, dilluns Dilluns de Pasqua Granada (o Pentecosta)  [Primera festa local]. 

. de juny a 1 juliol [ ? ] 2n de batxillerat: Preinscripció universitària.  [HO HAN DE REFIXAR?] 

. 2 juny, dimarts 33 anys del nom oficial de l’Institut (Francesc Macià). 

  11.00 h Reunió de coordinadors (videoconferència). 

  ESO: Tutors revisen notes completes  de la 3a avaluació i donen llum 
verda a secretaria per fer-ne els butlletins. 

. 2 a 8 juny 4t ESO: Preinscripció a Cicles Formatius de Grau Mitjà 

. 5 juny, divendres ESO: Enviar a les famílies les notes de la 3a avaluació, i, si escau, 
comentaris sobre les matèries que han suspès i com recuperar-les. 

 “ 1r de batxillerat: Últim dia de classes ordinàries telemàtiques.  

 “ [2n de batxillerat: Data límit perquè Secretaria enviï les actes finals a l’Oficina 

de les PAU. (esmenat el 30 abril  –abans havien dit que seria el 29 maig-)] 

. 8 a 19 juny Sessions presencials a la planta baixa de l’Institut per a 4t d’ESO i 2n 
de batxillerat, segons cita prèvia i amb declaració de responsabilitat. 

. 8 juny, dilluns ESO: Els docents comenten als alumnes quins estan suspesos i 
quines feines telemàtiques han de fer per aprovar.  

. 8 i 9 juny ESO: Dies per posar les notes de l’avaluació final. 

. 8, 9 ( i 10) juny 2n de batxillerat: Exàmens extraordinaris presencials de 
recuperació. 

. 8 a 11 juny 1r de batxillerat: Exàmens finals i de recuperació (telemàtics). Els 
alumnes que no s’hi han de presentar fan Treball de Recerca. 

. 9 juny, dimarts ESO: Migdia. Els tutors revisen les notes dels seus grups (que no hi 
hagi mancances).  

. 10, 11 i 15 juny ESO: Avaluacions finals (telemàtiques). 

. 10 a 17 juny 2n Batxillerat: Preinscripció a Cicles Formatius de Grau Superior.  

. 11 juny, dijous Tarda, inici de la festa major (Corpus) 

. 12 juny, divendres Festa major de Cornellà de Llobregat (post-Corpus Christi; segona i última 
festa local).  

. 15 juny, dilluns 1r de batxillerat: Únic dia per posar les notes de la 3a avaluació i les 
finals.  

.15 a 19 juny 1r de batxillerat: Els alumnes fan classes (telemàtiques) i 
investigacions sobre el Treball de Recerca. 
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. 16 juny, dimarts 2n de batxillerat: Únic dia per entrar les notes de les proves 
extraordinàries (de recuperació). 

. 17 juny, dimecres ESO: Lliurament telemàtic de notes finals als alumnes; qui suspèn 
ha d’anar a les recuperacions extraordinàries del 18 i 19 de juny.   

 “ 1r de batxillerat: Avaluacions finals (telemàtiques). 

 “ 2n de batxillerat: 09.05 h Avaluació final extraordinària 
(recuperacions), telemàtica.  

. 17, 18 i 19 juny ESO: Exàmens i lliurament de treballs de la recuperació 
extraordinària (abans “la de setembre”) [hi ha un horari fixat per 
departaments], tot telemàtic.  

. 18 juny, dijous 1r de batxillerat: Elaboració de butlletins finals.  

. 19 juny, divendres Últim dia lectiu del curs.  

 “ 1r de batxillerat: Lliurament de notes finals (telemàtiques).  

 “ 2n de batxillerat: Lliurament telemàtic de notes extraordinàries; tots 
els seus professors disponibles.  +  Últim dia de les classes 
especials; després hi ha “atenció especial als alumnes” per a les PAU 
fins al 3 de juliol. 

. 19, 20 i 21 juny ESO: Entrada de notes de les recuperacions extraordinàries (abans 
“la de setembre”). 

 

POST FINAL DE CURS         TOT PENDENT DEL CoVid19 
. 20  juny, dissabte Inici de les vacances escolars. 

. 22 i 23 juny ESO: 08.30 h Avaluacions de les recuperacions extraordinàries 
(abans “la de setembre”). 

 “ 1r de batxillerat i 2n de batxillerat: Els alumnes poden demanar 
telemàticament la revisió de les notes finals (a 2n són les 
extraordinàries), a través de formulari. 

. 23 juny, dimarts Reunions docents. Vespre, revetlla de Sant Joan. 

. 24 juny, dimecres Festa de Sant Joan. 

. 25 juny, dijous ESO: Lliurament telemàtic de les notes extraordinàries. Tots els 
professors disponibles per a consultes i observacions. 

 “ 1r de batxillerat i 2n de batxillerat: reunió d’equip docent per resoldre 
les reclamacions de l’avaluació final (si escau). 

. 25 a 29 juny ESO: Sol·licituds telemàtiques de revisió de les notes 
extraordinàries, amb formulari.  

. 26 juny, divendres 1r de batxillerat i 2n de batxillerat: Lliurament dels acords sobre les 
revisions de notes finals (a 2n són les extraordinàries), si escau. 

. 29 i 30 juny 1r i 2n batxillerat: Proves d’accés als Cicles formatius de grau 
superior. 

. 30 juny, dimarts ESO: Reunió d’equips docents per resoldre reclamacions sobre les 
notes extraordinàries (si escau). 

. 1 juliol, dimecres ESO: Lliurament de resultats de les reclamacions sobre les notes 
extraordinàries (si escau). 

. 2 juliol, dijous Els docents han de firmar totes les actes, i treure tot el material 
particular dels llocs comuns de la sala d’actes. 

 

PER FIXAR: Comiat dels docents que s’han jubilat i les que es jubilen. 

  Orientació: Reunions amb les sis escoles de primària adscrites per 
traspàs d’informació (Esc. Mediterrània, Esc. Sant Miquel, Esc. 
Ignasi Iglésias, Esc. Anselm Clavé, Esc. Antoni Gaudí, Esc. Els Pins),  
i també amb les no adscrites. 

  2n de batxillerat: Es pot consultar on fan les PAU els matriculats de 
maig. 
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  2n de batxillerat (aprovats): Tramitació del títol de batxillerat. 

  2n de batxillerat: Inscripció al Premi Extraordinari de Batxillerat 
(alumnes de amb matrícula d’honor). 

  ESO: Matrícula d’alumnes que han fet 1r, 2n i 3r d’ESO, i repetidors 
de 4t  (= “confirmació de permanència”) 

  4t ESO (aprovats): Lliurament de documents per al títol d’ESO. 

 

. 7, 8, 9 i 10 juliol  2n de batxillerat: Proves d’Accés a la Universitat (PAU = selectivitat), 
matí i tarda; lloc per concretar. També es fan al nostre Institut, per a 
altres alumnes. 

. 11 juliol, dissabte 2n de batxillerat: Proves d’aptitud personal (PAP) per a Traducció i 

interpretació (anglès) a la UAB.  

. 8 a 14 juliol Batxillerat: confirmar plaça + matrícula d’alumnes nous de 1r i 2n. 

. 13 a 17 juliol ESO: Matrícula dels nous alumnes de 1r d’ESO. 

. 12, 13 i 14 juliol 2n de batxillerat: Proves d’aptitud personal (PAP) per a 

Cinematografia. 

. 14, 15, 16 i 17 juliol 2n de batxillerat: Proves d’Accés a la Universitat Tribunal Especial 
d’Incidències (PAU TEI). 

. 15 juliol, dimecres 2n de batxillerat: Proves d’aptitud personal (PAP) per a Educació 

Infantil i Educació Primària. 

 

PER FIXAR: 

  ESO i 1r de batxillerat: AMPA recull, distribueix i ven els llibres (dates 
concretes). 

  Matrícula d’alumnes de batxillerat, segons calendari específic. 
També de CFGS. 

  2n de batxillerat: Exàmens del Premi Extraordinari de Batxillerat. 

  2n de batxillerat: Per internet, notes de PAU. 

  2n de batxillerat: Reclamacions formals sobre les notes PAU. 

  2n de batxillerat: Resultats de les revisions de les PAU. 

  2n de batxillerat: Primera assignació universitària. 

  2n de batxillerat: Matrícula de les PAU de setembre. 

  2n de batxillerat: Acte de lliurament de Distincions PAU (a notes 
iguals i superiors a 9). 

  2n de batxillerat: Consulta del lloc de les PAU de setembre. 

 

  2n de batxillerat: Comiat formal (si és possible) [XXXI]. 

  Claustre final. 

  Consell Escolar final. 

 

  Institut obert amb la junta directiva treballant-hi fins al 27 de juliol. 

 

55è curs. 17è any de la junta directiva (2n de l’últim període 2019-23). 9è curs amb horari singular. 

 

SETEMBRE 2020    PER CONFIRMAR (SEGONS EVOLUCIÓ DE LA PANDÈMIA). 

. 1 setembre, dimarts Reunions: junta directiva, caps de departament, nous professors... 

. 2 i 3 setembre 1r de batxillerat: Exàmens extraordinaris de recuperació de setembre. 

. 2, 3 i 4  setembre 2n de batxillerat: Selectivitat de setembre. 

. 3 setembre, dijous 1r de batxillerat: Últim dia per posar les notes de l’avaluació 
extraordinària. 
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. 4 setembre, divendres 1r de batxillerat: 08.30 h Avaluacions.13.30h Lliurament de les 
notes extraordinàries. 

. 4 a 6 setembre 1r de batxillerat: Possibilitat de sol·licitar la revisió de notes 
extraordinàries. 

. 7 a 10 setembre Matrícula d’alumnes nous (si hi ha places). Reunions docents. 

. 7 setembre, dilluns 1r de batxillerat: 10.30 h reunió d’equip docent  per resoldre les 
reclamacions de l’avaluació extraordinària (si escau). 

. 10 setembre, dijous Claustre d’inici de curs. 

. 14 setembre, dilluns Presentació i inici del nou curs (55è). 

. 15 setembre, dimarts 2n de batxillerat: Resultats PAU de setembre. 

 

Només en gris, dada per confirmar. 

En blau tot allò que té a veure exclusivament amb 2n de batxillerat 

en lila amb el 1r de batxillerat 

i en marró fosc l’ESO. 

 

Des del 12 de març, tot està hipotecat (anul·lat o 
ajornat) per la CoVid19 i les seves conseqüències. 

 

Setena previsió, feta tan bé com hem pogut, el 27 de maig de 2020. 

Sota els efectes de la pandèmia CoVid19 

Cesc Terrassa, en nom de la Junta Directiva.   Errare humanum Cesc. 


