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CIRCULAR PER A LES FAMÍLIES DE 1r de BTX 

 
Senyores i senyors, 
 
Ens plau donar-vos a conèixer totes les qüestions relatives al final de curs de 1r de BTX. 
 
Final classes 3a avaluació  18 de juny El 13 de juny, NO hi haurà 

classe 
Exàmens finals ordinaris  19, 20 i 21 de juny  
Junta d’avaluació ordinària  25 de juny  
Lliurament notes  
avaluació Ordinària 

27 de juny, a les 09:15 h 
a les respectives aules de BTX 

L’alumnat signarà 
personalment el full de 
lliurament de les notes finals 

Reclamacions: orals  27 de juny, de 09:45 a 14:00h 
28 de juny, no més tard de les 
09:15h 

Al professorat o al 
departament 

Reclamacions: escrites  28 de juny, no més tard de les 
09:15h 

A Secretaria 

Lliurament resolucions  1 de juliol, a les 11:00 h A Secretaria 
Adjudicacions  
Treball de Recerca 

28 de juny, a les 10:00h A la Sala d’Actes 

Exàmens finals  
extraordinaris 

2 i 3 de setembre  

 
• Decisions de promoció: 

� L’alumnat passarà a segon curs quan hagi superat totes les matèries cursades o no tingui 
superades dues matèries com a màxim. 

� L’alumnat que tingui matèries pendents després de l’avaluació final ordinària de juny, 
independentment del nombre, haurà de realitzar les proves extraordinàries al mes de 
setembre, els dies 2 i 3 de setembre, en l’horari del qual ja s’informarà oportunament. 

� La decisió del pas de curs per aquell alumnat que tingui tres o més matèries pendents queda 
ajornada a la realització de les proves extraordinàries i de la posterior avaluació final 
extraordinària del mes de setembre. 

 

Si en acabar el 1r curs té:  

Cap matèria pendent Promociona a segon curs 

1 o 2 matèries pendents Promociona a segon curs, amb les matèries pendents. 

3 o 4 matèries pendents (1) 

Podrà optar:  
• a repetir el curs complet renunciant a totes les qualificacions 

obtingudes en el curs finalitzat. 
• a matricular-se només de les tres o quatre matèries pendents de 

primer (2). 

5 o més matèries pendents  Repeteix primer curs en la seva totalitat 

 
(1) Després de l’avaluació final de primer de batxillerat, l’Institut ha d’orientar l’alumnat que es trobi amb 3 o 4 matèries 

pendents sobre les opcions possibles, considerant les seves condicions per al millor aprofitament de la repetició de 
primer curs de batxillerat. En el moment de la formalització de la matrícula en aquestes condicions es requerirà 
l’acceptació de l’alumne/a i de les mares, pares o tutors legals quan aquest/a sigui menor d’edat, amb concreció de 
la via escollida. 

(2) L’alumne/a també podrà cursar per complementar el seu horari d’assistència, sense formalitzar matrícula, 
voluntàriament i en funció de les disponibilitats organitzatives del centre, aquelles altres matèries que la direcció del 
centre consideri més adequades per a la seva formació, com per exemple el treball de recerca . En aquest cas, el 
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centre ha de formalitzar, per a l’alumne/a, un pla individual que justifiqui aquesta mesura i que inclogui el compromís 
i l’acceptació de l’alumne/a i de les mares, pares o tutors legals quan aquest/a sigui menor d’edat. 

 
• Els tutors i tutores lliuraran les notes de l’avaluació final ordinària a les 09:15 h del  27 de juny : 

� A les 08:45 h . PUNTUALMENT tots els tutors i tutores realitzaran una reunió a l’aula C0·06 
per tal d’unificar totes les darreres informacions. La coordinadora de Batxillerat els lliurarà 
tota la documentació que hauran de lliurar a l’alumnat. Caldrà signar tots els butlletins. 

� Des de les 09:15 h fins a les 10:15 h , es lliuraran les notes a les respectives aules de 1r de 
Batxillerat. A més lliurament de la tria del Treball de Recerca. L’alumnat signarà personalment 
el full de lliurament de les notes finals. 

� A partir de les 10:15 h , totes les notes que no s’han pogut lliurar per absència de l’alumnat, 
conjuntament amb el full de lliurament de notes, s’ordenaran alfabèticament i es retornaran a 
Consergeria. 
 

• A les 10:00 h  del 28 de juny , adjudicació definitiva del Treball de Recerca, a la sala d’Actes de 
l’Institut; i primer contacte amb el departament que el tutoritza. 

 
 
2018-2019: B1 – Exàmens finals ordinaris – 19, 20 i  21 de juny 
 

B1 Dc 19/06 HUMANITATS i C.SOCIALS  ARTS CIÈNCIES I TECNOLOGIA 
  1 2 3 4 5 6 

1a 
2a (1a ½) 

08:45 
10:05 CMC (GESC-QGIL-CFAR) 

2a (2a ½) 
3a 

10:10 
11:30 

LU (XFAL) – PS (BNEB) – 
EC (RCAL) FA (MSOG) FS (MAYA-FMIR) TM (MMEY) 

pati 11:30 
12:00  

4a 
5a (1a ½) 

12:00 
13:20 MS (REST) LA (ACAM) DA (DBAL) MA (NBET-FROI) 

5a (2a ½) 
6a 

13:25 
14:45  

 15:30 
17:00 Batxibac: Història França – Literatura França (JSER-NVAL) 

 

B1 Dj 20/06 HUMANITATS i 
C.SOCIALS ARTS CIÈNCIES I TECNOLOGIA 

  1 2 3 4 5 6 
1a 

2a (1a ½) 
08:45 
10:05 HM (JSER) CA (SUSA) TI (MDOV) BI (GESC-QGIL) 

2a (2a ½) 
3a 

10:10 
11:30 

EO (MANO-
SLLO) GR (ACAM) DT (DBAL) – QI (MAYA-RTOM) 

pati 11:30 
12:00  

4a 
5a (1a ½) 

12:00 
13:20 LC (LING-VSAL) 

5a (2a ½) 
6a 

13:25 
14:45  GP (MSOG)  

 

B1 Dv 21/06 HUMANITATS i 
C.SOCIALS ARTS CIÈNCIES I TECNOLOGIA 

  1 2 3 4 5 6 
1a 

2a (1a ½) 
08:45 
10:05 LS (JREQ-MPEC) 

2a (2a ½) 
3a 

10:10 
11:30 FI (BNEB-JESC) 

pati 11:30 
12:00  

4a 
5a (1a ½) 

12:00 
13:20 1LE: IA (MRIB-MESP-MSIN) – IF (NVAL) 

5a (2a ½) 
6a 

13:25 
14:45 EF (EISE) 
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Calendari de Preinscripció i Matriculació 
 
El 8 de juliol és dia festiu a La Seu d'Urgell i l'horari de Secretaria de l'Institut és de 9h a 14h. 
 

CALENDARI OFICIAL DE 
PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ BTX CFM CFS 

Difusió de l’oferta 10 de maig 10 de maig 24 de maig 

Presentació sol·licituds 14 al 21 de maig 14 al 21 de maig 
29 de maig 
al 5 de juny 

Termini per presentar documentació 23 de maig 23 de maig 7 de juny 
Termini de presentació de 
documentació 

23 de maig 23 de maig 7 de juny 

Publicació de llistes amb el barem 
provisional 4 de juny 7 de juny 28 de juny 

Presentació de reclamacions 5 al 12 de juny 10 al 14 de juny 1 al 4 de juliol 
Publicació de llistes amb el barem 
definitiu  un cop resoltes les 
reclamacions 

17 de juny 19 de juny 8 de juliol 

Sorteig del número per al desempat 18 de juny 20 de juny 9 de juliol 
Publicació de llistes ordenades  
definitivament 

21 de juny 25 de juny 10 de juliol 

Oferta final 5 de juliol 5 de juliol 16 de juliol 
Publicació de les llistes d’admesos  i 
llista d’espera 

8 de juliol 8 de juliol 17 de juliol 

Matriculació per a alumnat preinscrit 
amb plaça assignada 9 a 15 de juliol 9 a 15 de juliol 18 a 23 de juliol 

 
 

CALENDARI OFICIAL DE PREINSCRIPCIÓ  BATXIBAC 

Presentació de sol·licituds  del 2 al 6 de maig 
Prova de nivell en llengua francesa al centre (per als que no acreditin el 
nivell B1) 

9 de maig, a les 16:00 h 

Publicació al centre de la llista d'alumnes admesos  13 de maig 
 
 

 CONFIRMACIONS INTERNES DE MATRICULACIÓ 

BTX 

Alumnat de B2 que NO titula perquè té matèries pendents a la 
convocatòria extraordinària de juny i ha de repetir B2, amb 
matèries soltes 

XORD: 13 al 19 de juny 

Alumnat de B1 que promociona a B2 perquè ha superat totes les 
matèries cursades 

27 de juny al 3 de juliol 
Alumnat de B1 que té suspeses dues matèries com a màxim a la 
convocatòria ordinària de juny i que promociona a B2 
Alumnat de B1 que té suspeses tres matèries o més a la 
convocatòria ordinària de juny ha de fer CONFIRMACIÓ DE 
PLAÇA  

 
 

 GESTIÓ DE VACANTS FP (llista d’espera)  

Per a CFM 

Publicació al web de places vacants (llista d’espera)  16 de juliol 
Acte públic d’adjudicació de places vacants: 
Aspirants no assignats, preinscrits dins el 
termini  i d’acord amb la qualificació presentada 
de més a menys 

CFM SMX: 17 de juliol – 10:00h 
CFM GAD: 17 de juliol – 11:00h 

CFM CAI+APD 17 de juliol – 12:00h 
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– L’adjudicació es realitzarà seguint l’estricte ordre de la llista d’espera publicada, ordenada 
d’acord amb la qualificació presentada de més a menys, i en cap cas s’adjudicarà a qui no hi 
aparegui.  

– Observació important: L’aspirant que no es presenti tal i com s’estableix, perdrà la preferència 
que pugui tenir 

– En cas que en finalitzar la llista d’espera de CFM hi haguessin places vacants, NO 
s’adjudicaran en aquest procediment. Al setembre  hi haurà un nou procés de preinscripció 
per a CFM, segons preveu la normativa, per les places que hauran quedat vacants després 
de les assignacions del juliol.  

 
 
 PERÍODE EXTRAORDINARI DE MATRICULACIÓ SETEMBRE 

Per a BTX 

Alumnat de B1 que promociona a B2 perquè ha superat totes 
les matèries cursades o li'n queden dues de pendents després 
de l’avaluació extraordinària 

6 al 10 de setembre Alumnat de B1 que ha de repetir curs perquè té tres o més 
matèries pendents 
Altres 

Per a CFM 

Publicació vacants 2 de setembre 
Ampliació de sol·licituds de la 2a fase d’admissió de participants 
en la PREINSCRIPCIÓ 2 i 3 de setembre 

Llistes d'admesos 4 de setembre 
MATRICULACIÓ 2a fase  5 i 6 de setembre 
En cas que en finalitzar la segona fase d’admissió per a CFM hi haguessin places vacants, 
aquestes s’adjudicaran el 9 de setembre segons l’ordre d’arribada. Per tal d’establir 
l’ordre, aquelles persones interessades en una plaça (aspirants preinscrits fora de 
termini  i altres aspirants interessats ), caldrà que s’adrecin a SECRETARIA de l’Institut 
per tal que prenguin nota de les seves dades. S’estudiarà cada cas per ordre de recepció. 

 
 
Enquestes de satisfacció de final de curs 
 
Cada curs es realitzen enquestes de satisfacció on es poden expressar les opinions dels membres 
de la comunitat educativa: alumnat, famílies, professorat, empreses. Els resultats s’analitzen i 
serveixen per realitzar propostes de millora dels serveis donats. 
 
A partir del 4 d’abril, s’obrirà el període en què l’alumnat, el professorat i les famílies rebran l’enllaç 
per poder contestar l’enquesta de satisfacció relativa al final de curs. La data màxima en què els 
enllaços estaran oberts és el 17 de maig. 
 
 
Atentament, 
 
 
 
Xavier Falcó i Gres 
Director 
 
La Seu d’Urgell, abril de 2019 


