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ESTIU 2020 + CoVid19 
 

CCAALLEENNDDAARRII  PPOOSSTT  FFIINNAALL  DDEE  CCUURRSS 
actualitzat 19 de juny 

 
. des del 16 de juny 2n de batxillerat (aprovats): Tramitació del títol de batxillerat. 

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

. 20  juny, dissabte Inici de les vacances escolars formals. 

. 22 i 23 juny ESO: 08.30 h Avaluacions de les recuperacions extraordinàries 
(abans “la de setembre”). [notes posades els dies 19, 20 i 21] 

 “ 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. 

. 22 juny a 3 juliol 4t d’ESO i 1r de batxillerat aprovats: confirmació de matrícula de 1r i 
2n de batxillerat (telemàticament). 

. 23 juny, dimarts 2n de batxillerat: sessió d’orientació puntual i presencial de 
matemàtiques (09.00 h 2n3, aula 06; 09.30 h 2n 1 i 2, aula 07 i 04) 

  Reunions docents, si escau. 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: 09.00 h reunió d’equip docent per 
resoldre les reclamacions de l’avaluació final (si escau). 

  Reunió de coordinadors (preparació dels comiats). 

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

  ORIENTACIÓ Traspàs d’informació de les 18 escoles de primària d’on 
provenen els nous alumnes de 1r (25 juny Esc Ignasi Iglésias, 26 Esc 
St Miquel, 29 Esc Els Pins, etc.) 

. 25 juny a 1 juliol 1r, 2n, 3r i repetidors de 4t d’ESO: confirmació de matrícula del curs 
següent (telemàticament). 

. 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). 

  4t d’ESO: Comiat formal dels alumnes (horari segons participació). 

  11.30 h Tradicional foto al pati nord de  tots els treballadors de 
l’Institut. 

  12.00 h Claustre final presencial.  

  14.00 h Àpat  clausuratiu (informal, de pagament), amb comiat dels 
docents que s’han jubilat, les que es jubilen i el personal que es 
trasllada. 
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  Docents: últim dia per tornar els ordinadors portàtils Toshiba Notebook 
de l’Institut (amb carregador). 

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

  1r d’ESO: Comiat formal dels alumnes (horari segons participació). 

. 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.  

  2n d’ESO: Comiat formal dels alumnes (horari segons participació). 

. 3 juliol, divendres 3r d’ESO: Comiat formal dels alumnes (horari segons participació). 

. 5 juliol, diumenge FAMÍLIES D’ALUMNES. Últim dia per respondre el formulari per 
demanar la devolució dels imports pagats per activitats no dutes a 
terme. 

. 7, 8, 9 i 10 juliol  2n de batxillerat: Proves d’Accés a la Universitat (PAU = selectivitat), 
matí i tarda; al nostre Institut, dos tribunals. 

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

. 10 juliol Inici de les obres de les aules de dibuix (2n pis). 

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

interpretació (anglès) a la UAB.  

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

Cinematografia. 

. 13, 14, 15 i 16 juliol AMPA recull, distribueix i ven els llibres (dates concretes) d’ESO i 1r 
de batxillerat. 

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

. 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. 

  Consell Escolar final (per confirmar). 

  2n de batxillerat: 20.00 h Comiat formal [XXXI celebració de final de 
batxillerat]. 

. 20 a 24 juliol 4t ESO (aprovats): Tramitar el títol d’ESO. 

 

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

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

  2n de batxillerat: Primera assignació universitària. 

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

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

 

  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. 



Calendari d’estiu 2020 / CoVid19  pàg.  3 

 

. 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. 

. setembre 2n de batxillerat: Resultats de les revisions de les PAU. Data per 
concretar. 

. 14 setembre, dilluns Presentació i inici del nou curs (55è). [Tres escenaris possibles: 
normalitat, condicionats i confinats] 

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

.   setembre 2n de batxillerat: Exàmens del Premi Extraordinari de Batxillerat 
(alumnes amb 8,75 o més de mitjana, inscrits 27-31 maig; són tres 
exàmens). Lloc i data per concretar. 

 2n de batxillerat: Acte de lliurament de Distincions PAU (a notes 
iguals i superiors a 9 de la fase comuna). Lloc i data per concretar. 

 
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. 

 
Vuitena previsió, feta tan bé com hem pogut, el 19 de juny de 2020. 

Sota els efectes de la pandèmia CoVid19 

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

 


