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Informació a les famílies de 1r de BTX amb matèries pendents (setembre 2021) 

 
 
2020-2021: Exàmens finals extraordinaris 

 
Els exàmens extraordinaris es realitzaran de manera presencial, sempre i quan no hi hagi 
indicacions expresses de no fer-ho per culpa de la COVID-19. Qualsevol variació romandrà 
publicada a la pàgina web de l'institut. 
 

 DIMECRES 1 SETEMBRE 2021 

 B1-1 B1-2 B1-3 B1-4 B1-5 B1-6 

09:00 
10:00 

Història món 
C110 

Història món 
C110 

Fon. de l’art 
C110 

Física 
C109 

Física 
C109 

Ciènc. terra 
C109 

10:00 
11:00 

Català 
Sala d'Actes 

Català 
Sala d'Actes 

Català 
Sala d'Actes 

Català 
Sala d'Actes 

Català 
Sala d'Actes 

Català 
Sala d'Actes 

11:00 
12:00 

Eco.empresa 
C110 

Grec 
C110 

Dib.tècnic 
C109 

Química 
C109 

Dib.tècnic 
C109 

Química 
C109 

Dib.tècnic 
C109 

Química 
C109 

12:00 
13:00 

Mates CCSS 
Sala d’Actes 

Llatí 
C110 

Cult.AV+ 
Tècn.GP 

C109 

Mates 
Sala d’Actes 

Mates 
Sala d’Actes 

Mates 
Sala d’Actes 

13:00 
14:00 

Ciènc. Món 
C110 

Ciènc. Món 
C110 

Ciènc. Món 
C110 

Ciènc. Món 
C110 

Ciènc. Món 
C110 

Ciènc. Món 
C110 

15:00 
17:00 

Batxibac: 
Lit.França 

Hist França 
---- 

Batxibac: 
Lit.França 

Hist França 
---- 

Batxibac: 
Lit.França 

Hist França 
---- 

Batxibac: 
Lit.França 

Hist França 
---- 

Batxibac: 
Lit.França 

Hist França 
---- 

Batxibac: 
Lit.França 

Hist França 
---- 

       

 DIJOUS 2 SETEMBRE 2020 

 B1-1 B1-2 B1-3 B1-4 B1-5 B1-6 

09:00 
10:00 

Filosofia 
C110 

Filosofia 
C110 

Filosofia 
C110 

Filosofia 
C110 

Filosofia 
C110 

Filosofia 
C110 

10:00 
11:00 

Castellà 
Sala d'Actes 

Castellà 
Sala d'Actes 

Castellà 
Sala d'Actes 

Castellà 
Sala d'Actes 

Castellà 
Sala d'Actes 

Castellà 
Sala d'Actes 

11:00 
12:00 

Lit.Universal 
Psicologia 
Economia 

C110 

Lit.Universal 
Psicologia 

C110 

Dibuix art. 
C110 

Tecno Ind. 
C109 

Biologia 
C109 

Biologia 
C109 

12:00 
13:00 

Anglès 
Francès 

Sala d’Actes 

Anglès 
Francès 

Sala d’Actes 

Anglès 
Francès 

Sala d’Actes 

Anglès 
Francès 

Sala d’Actes 

Anglès 
Francès 

Sala d’Actes 

Anglès 
Francès 

Sala d’Actes 

13:00 
14:00 

Ed. Física 
Gimnàs - Pati 

Ed. Física 
Gimnàs - Pati 

Ed. Física 
Gimnàs - Pati 

Ed. Física 
Gimnàs - Pati 

Ed. Física 
Gimnàs - Pati 

Ed. Física 
Gimnàs - 

Pati 

14:00 
15:00 

      

 
 
 Mesures de seguretat 

o Porteu mascareta. És obligatori l’ús de la mascareta en tot moment.  
o Cal mantenir la distància de seguretat i evitar aglomeracions. 
o Renteu-vos les mans abans d’accedir i d’abandonar l’aula. 
o No podreu compartir el material. 
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Lliurament butlletins ALEXIA  

 

 



 

 

 

 
 
1r de BTX 
 
• Els butlletins de qualificacions s’enviaran mitjançant ALEXIA: 

 Avaluació final extraordinària: 
 Dins l’apartat “Qualificacions” d’ALEXIA, a partir de les 00:00 h del 6 de setembre. 
 Dins l’apartat “Informes d’avaluació”, en format PDF, a partir de les 09:00 h del 6 de 

setembre. 
 
Procediment de reclamació per a les qualificacions finals 

 
Reclamacions: orals 6 de setembre, de 09:00 a 14:00h 

7 de setembre, fins a les 09:15h 
Al professorat o al cap de 
departament  

Reclamacions: escrites 7 de setembre, no més tard de les 
09:15h 

A Secretaria 

Lliurament resolucions 8 de setembre, a partir de les 
12:00 h 

A Secretaria 

 
1. Des del mateix moment en què es lliuren les notes, si l’alumnat —o els seus representants 

legals, si és menor d’edat— no està d’acord amb la qualificació final obtinguda, podrà presentar 
reclamació RAONADA i ARGUMENTADA per les seves qualificacions finals en una instància 
adreçada al director i lliurada a Secretaria abans de l’hora de la data prevista a la fila 
“Reclamacions escrites Final ORD o XORD (a Secretaria)” del quadre anterior. 

2. La instància es pot recollir a Secretaria o bé descarregar-la, en format PDF emplenable, de la 
pàgina web de l’Institut: bloc Secretaria > Fulls impresos > Fulls Impresos General -- Instància 
revisió qualificacions finals (PDF emplenable): 
http://institutjoanbrudieu.cat/public/web_centre/html/documents/secretaria/fulls/INS_Instancia_
revisio_qualificacions_finals_emplenable.pdf 

3. La resolució del director es notificarà a l’interessat per escrit i haurà de ser recollida a Secretaria 
a partir de l’hora de la data prevista a la fila “Lliurament resolucions Alumnat (a 
Secretaria) Final XORD” del quadre anterior. En la notificació de la resolució del director 

s’indicaran els terminis i el procediment per poder recórrer-la. 
4. L’alumne o alumna —o els seus representants legals, si és menor d’edat— podrà recórrer la 

resolució del director en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació de 

la resolució. Aquest recurs anirà adreçat a la Direcció dels Serveis Territorials de Lleida i s’haurà 

http://institutjoanbrudieu.cat/public/web_centre/html/documents/secretaria/fulls/INS_Instancia_revisio_qualificacions_finals_emplenable.pdf
http://institutjoanbrudieu.cat/public/web_centre/html/documents/secretaria/fulls/INS_Instancia_revisio_qualificacions_finals_emplenable.pdf
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de presentar a la Secretaria de l’Institut, per tal que el director de l’Institut el trameti als Serveis 
Territorials de Lleida. 

 
Matrícula curs 2021-2022 

 
El 7 de juliol és dia festiu a La Seu d'Urgell i l'horari de Secretaria de l'Institut és de 9h a 14h. Tota 
la informació del procés de preinscripció i matrícula a la nostra pàgina web: 
https://agora.xtec.cat/iesjoanbrudieu/secretaria/preins-mat-impresos/.  
 
IMPORTANT: Per a l’alumnat que ja està cursant els estudis de BTX a l’Institut Joan Brudieu i els 
vol seguir cursant, cal seguir les dates de confirmacions internes de matrícula. 

 

 CONFIRMACIONS INTERNES DE MATRICULACIÓ 

BTX 

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

28 de juny al 2 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 

 

 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 

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

Altres 

Quan, desprès del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants (i no reservades), el 
centre oferirà aquestes places als participants que en el procés de preinscripció no hagin estat 
assignats, respectant l’ordre obtingut en el procés de preinscripció. Aquestes llistes d’espera 
tindran vigència fins el 27 de setembre. 
 
Per a totes les persones interessades en una plaça i que NO estiguin en llista d’espera (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, a partir d’aquests supòsits: 

 Si hi ha llista d’espera, les places vacants s’adjudicaran el 28 de setembre segons l’ordre 
d’arribada. 

 Si NO hi ha llista d’espera, i es preveuen places vacants, aquestes s’adjudicaran el 9 de 
setembre segons l’ordre d’arribada. 

 Si NO hi ha llista d’espera i NO hi ha previsió clara de places vacants, caldrà esperar al 13 
de setembre per tal de poder adjudicar, si escau, les vacants existents. 

 
Atentament, 
 
 
Xavier Falcó Gres 
Director 
 
La Seu d’Urgell, juny de 2021 

https://agora.xtec.cat/iesjoanbrudieu/secretaria/preins-mat-impresos/

