
 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Joan Brudieu  
  

 

Doc: 21_Final_de_curs_Circular_families_B2. 
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (19-abr.-21). 
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut 

Pàgina 
1 de 11 

 

CIRCULAR PER A LES FAMÍLIES DE 2n de BTX 

 

Senyores i senyors, 
 
Ens plau donar-vos a conèixer totes les qüestions relatives al final de curs que afecten els vostres 
fills i filles. 
 

Prova externa del BAC 
[BatxiBAC] 

5 i 6 de maig A l’Institut Samuel Gili i Gaya, 
de Lleida 

Final classes 3a avaluació 7 de maig El 14, 17 i 18 de maig NO hi 
haurà classe 

Exàmens finals ordinaris 10, 11, 12 i 13 de maig  

Junta d’avaluació ordinària 17 de maig  

Lliurament notes 
avaluació Ordinària 

20 de maig, a les 00:00 h 
per ALEXIA 

 

Reclamacions: orals 20 de maig, de 08:45 a 14:45 h 
21 de maig, no més tard de les 
09:15 h 

Al professorat o al 
departament 

Reclamacions: escrites 21 de maig, no més tard de les 
09:30 h 

A Secretaria 

Lliurament resolucions 24 de maig, a les 12:00 h A Secretaria 

Festa de cloenda del curs 
BTX 

11 de juny, a les 18:00 h A l’Institut 

Tramitació títol de BTX Aval ORD: A partir del 16 de 
juny 

A Secretaria 

Classes de repàs i de 
preparació PAU 

Del 19 de maig al 1 de juny  

PAU juny 8, 9, 10 i 11 de juny A La Seu 

Exàmens finals extraordinaris 2, 3 i 4 de juny  

Junta d’avaluació 
extraordinària 

7 de juny  

Lliurament notes 
avaluació Extraordinària 

10 de juny, a les 00:00 h 
per ALEXIA 

 

Reclamacions: orals 10 de juny, de 08:45 h a 14:45 h 
11 de juny, de 08:45 h a 14:45 h 
14 de juny, no més tard de les 
09:15 h 

Al professorat o al 
departament 

Reclamacions: escrites 14 de juny, no més tard de les 
09:30 h 

A Secretaria 

Lliurament resolucions 15 de juny, a les 12:00 h A Secretaria 

Tramitació títol de BTX Aval EXTRA: A partir de l’1 de 

juliol 

A Secretaria 

PAU setembre 7, 8, i 9 de setembre  

 
• Els butlletins de qualificacions s’enviaran mitjançant ALEXIA: 
 els de l’avaluació final ordinària, a les 00:00 h del 20 de maig; 
 els de l’avaluació final extraordinària, a les 00:00 h del 10 de juny. 

• També es lliurarà per ALEXIA tota la documentació que s’escaigui i les darreres informacions a 
donar. 

• Tramitació de títols: les passes a seguir es troben a la nostra pàgina web: 

https://agora.xtec.cat/iesjoanbrudieu/secretaria/expedicio-de-titols/. 
  

https://agora.xtec.cat/iesjoanbrudieu/secretaria/expedicio-de-titols/
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Festa de graduació 

 
La festa de cloenda del curs 2020-2021 es realitzarà a l’aire lliure, al pati de l’Institut, en dues 
jornades diferents, amb aforament limitat: 

 Dijous 27 de maig, a les 18:00 h, per a l’alumnat de 2n curs d’FP (CFM i CFS). 

 Divendres 11 de juny, a les 18:00 h, per a l’alumnat de 2n curs de BTX. 
 
Procediment a seguir: 

 L’Institut garantirà les condicions de seguretat i salut adoptant les mesures preventives 
necessàries per evitar riscos de contagi del coronavirus: 

o Mascareta obligatòria. 
o Distància de seguretat. 
o Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic als accessos. 

 Es permet l’assistència d’un màxim de 2 acompanyants per a cada alumne/na. És OBLIGATÒRIA 
la inscripció prèvia al formulari que es trobarà penjat al Classroom o Moodle de l’alumnat, a partir 
del dijous 22 d’abril fins al divendres 14 de maig. 
Enllaç formulari d’inscripció: https://forms.gle/aKf5kRa9ho4mpRS27. 

 Hi haurà control d’accés i de mobilitat, respectant els grups bombolla familiars. 

 Es garantiran les distàncies de seguretat a l'hora de distribuir l’alumnat i les famílies en els 
seients. 

 En tot cas, l’alumnat i les famílies han d'estar asseguts. 

 L’entrada es realitzarà per la porta gran del Camí de la Palanca, que s’obrirà a partir de les 17:30 
h., evitant les aglomeracions. 

 Quan finalitzi l’acte, la sortida del pati es farà de manera esglaonada seguint les indicacions que 
es rebran per megafonia, per evitar aglomeracions. 

 En cas de pluja o de mesures restrictives més severes a partir de l’evolució de la pandèmia, 
l’activitat es traslladarà a la sala d’Actes, però sense l’assistència dels familiars. 

 
 
Condicions per a l’obtenció del títol de batxillerat  

 

 L’obtenció de la titulació la decideix col·legiadament l’equip docent a la sessió d’avaluació en 
base als criteris establerts a la normativa vigent (competències, maduresa, objectius etapa, 
perspectiva de continuïtat formativa,...) 

 Per obtenir el títol caldrà obtenir, necessàriament però no suficient, una mitjana de 5. 

 Tenir un cinc de mitjana és una condició necessària però no suficient atès que també cal 
tenir en compte la valoració que l’equip docent a la sessió d’avaluació faci de l’evolució de 
l’alumne o alumna en el conjunt de les matèries, i la seva maduresa acadèmica en relació a 
l’assoliment dels objectius generals del batxillerat per a continuar el seu itinerari formatiu.  

 A més, cal: 
 Prendre en consideració, a més dels diferents elements del currículum, el treball realitzat, 

així com l’interès i l’esforç demostrat per l’alumne o l’alumna. 
 Considerar la presentació dels treballs i de les activitats dins els terminis fixats. 
 Tenir en compte si s’han produït inassistències continuades i no justificades, 

abandonaments intencionats de la matèria, o problemes de disciplina. 

 La decisió col·legiada per a l’obtenció del títol es considerarà tant a l’avaluació ordinària com 
a l’extraordinària. L’acord es prendrà per 2/3 dels assistents a la sessió d’avaluació a proposta 

de la persona tutor/a del grup.  
  

https://forms.gle/aKf5kRa9ho4mpRS27
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Dates i protocol de Reclamacions de qualificacions 

 

 B2 

Lliurament notes Final ORD (ALEXIA) 
Dijous 20/05 

A partir de 00:00 h 

Reclamacions escrites Final ORD (a Secretaria) 
Divendres 21/06 
Fins a 09:30 h 

Lliurament resolucions Alumnat (a Secretaria) Final ORD 
Dilluns 24/05 

A partir de 12:00 h 

Lliurament notes Final XORD (ALEXIA) 
Dijous 10/06 

A partir de 00:00 h 

Reclamacions escrites Final XORD (a Secretaria) 
Dilluns 14/06 

Fins a 09:30 h 

Lliurament resolucions Alumnat (a Secretaria) Final XORD 
Dimarts 15/06 

A partir de 12:00 h 

 
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 (email)” dels quadres anteriors. 

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 (email) Final 
ORD o XORD” dels quadres anteriors. 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 
de presentar a la Secretaria de l’Institut, per tal que el director de l’Institut el trameti als Serveis 
Territorials de Lleida. 

 
  

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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2020-2021: B2 – Exàmens finals ordinaris – 10, 11, 12, i 13 de maig 

 
Proposta d’exàmens presencials sempre que la pandèmia i les instruccions sanitàries ho permetin. Es 
realitzaran a les aules respectives. Qualsevol canvi serà notificat pel mateix professor/ra. 
 

B2 Dilluns HUMANITATS i C.SOCIALS ARTS CIÈNCIES I TECNOLOGIA 

 10/05 1 2 3 4 5 6 

1a 

2a (1a ½) 

08:45 

10:05 
      

2a (2a ½) 

3a 

10:10 

11:30 
AT (IGIN) – AS (EPOY) 

CA (SUSA) 

DT (DBAL) 

QI (RTOM-EDIA) 

DT (DBAL) 

pati 
11:30 
12:00 

ESBARJO – ESBARJO – ESBARJO 

4a 
5a (1a ½) 

12:00 
13:20 

GG (JSER-
RCOD) 

GR (RMAT) DI (SUSA) TI (MTUC) BI (GESC-QGIL) 

5a (2a ½) 

6a 

13:25 

14:45 
      

 
15:30 

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

 
 

B2 Dimarts HUMANITATS i C.SOCIALS ARTS CIÈNCIES I TECNOLOGIA 

 11/05 1 2 3 4 5 6 

1a 
2a (1a ½) 

08:45 
10:05 

LS (ANRI) 

2a (2a ½) 
3a 

10:10 
11:30 

      

pati 
11:30 

12:00 
ESBARJO – ESBARJO – ESBARJO 

4a 
5a (1a ½) 

12:00 
13:20 

    

5a (2a ½) 
6a 

13:25 
14:45 

1LE: IA (MRIB-MESP) – IF (EDLA) 

 
 

B2 Dimecres HUMANITATS i C.SOCIALS ARTS CIÈNCIES I TECNOLOGIA 

 12/05 1 2 3 4 5 6 

1a 

2a (1a ½) 

08:45 

10:05 
LC (LING-VSAL) 

2a (2a ½) 
3a 

10:10 
11:30 

FI (BNEB-JESC) 

pati 
11:30 
12:00 

ESBARJO – ESBARJO – ESBARJO 

4a 

5a (1a ½) 

12:00 

13:20 
      

5a (2a ½) 

6a 

13:25 

14:45 

MS (LMIR-

FROI) 
LA (RMAT) DA (DBAL) FS (MAYA) TM (GESC) 

 
 

B2 Dijous HUMANITATS i C.SOCIALS ARTS CIÈNCIES I TECNOLOGIA 

 13/05 1 2 3 4 5 6 

1a 
2a (1a ½) 

08:45 
10:05 

EO (RCAL) – HA (JSER) FA (MPAS) MA (NBET-FROI) 

2a (2a ½) 

3a 

10:10 

11:30 
      

pati 
11:30 

12:00 
ESBARJO – ESBARJO – ESBARJO 

4a 
5a (1a ½) 

12:00 
13:20 

HS (XMAU-AEGE) 

5a (2a ½) 
6a 

13:25 
14:45 
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2020-2021: B2 – Exàmens finals extraordinaris – 2, 3 i 4 de juny 

 
Proposta d’exàmens presencials sempre que la pandèmia i les instruccions sanitàries ho permetin. Es 
realitzaran a les aules respectives. Qualsevol canvi serà notificat pel mateix professor/ra. 
 

B2 Dimecres HUMANITATS i C.SOCIALS ARTS CIÈNCIES I TECNOLOGIA 

 02/06 1 2 3 4 5 6 

1a 

2a (1a ½) 

08:45 

10:05 
LC (LING-VSAL) 

2a (2a ½) 

3a 

10:10 

11:30 
      

pati 
11:30 
12:00 

ESBARJO – ESBARJO – ESBARJO 

4a 
5a (1a ½) 

12:00 
13:20 

EO (RCAL) – HA (JSER) DA (DBAL) TI (MTUC) BI (GESC-QGIL) 

5a (2a ½) 

6a 

13:25 

14:45 

MS (LMIR-

FROI) 
LA (RMAT) DI (SUSA) FS (MAYA) TM (GESC) 

 
15:30 

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

 
 

B2 Dijous HUMANITATS i C.SOCIALS ARTS CIÈNCIES I TECNOLOGIA 

 03/06 1 2 3 4 5 6 

1a 
2a (1a ½) 

08:45 
10:05 

GG (JSER-
RCOD) 

GR (RMAT) FA (MPAS) MA (NBET-FROI) 

2a (2a ½) 
3a 

10:10 
11:30 

LS (ANRI) 

pati 
11:30 

12:00 
ESBARJO – ESBARJO – ESBARJO 

4a 
5a (1a ½) 

12:00 
13:20 

FI (BNEB-JESC) 

5a (2a ½) 
6a 

13:25 
14:45 

      

 
 

B2 Divendres HUMANITATS i C.SOCIALS ARTS CIÈNCIES I TECNOLOGIA 

 04/06 1 2 3 4 5 6 

1a 

2a (1a ½) 

08:45 

10:05 
HS (XMAU-AEGE) 

2a (2a ½) 
3a 

10:10 
11:30 

      

pati 
11:30 
12:00 

ESBARJO – ESBARJO – ESBARJO 

4a 

5a (1a ½) 

12:00 

13:20 
1LE: IA (MRIB-MESP) – IF (EDLA) 

5a (2a ½) 

6a 

13:25 

14:45 
AT (IGIN) – AS (EPOY) 

CA (SUSA) 

DT (DBAL) 

QI (RTOM-EDIA) 

DT (DBAL) 

 
 
  



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Joan Brudieu  
  

 

Doc: 21_Final_de_curs_Circular_families_B2. 
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (19-abr.-21). 
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut 

Pàgina 
6 de 11 

 

Calendari de les PAU 

 
PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT 

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA JUNY 2021 

Prematrícula a la prova 
(Només alumnes de 2n de batxillerat) 

Del 16 de febrer al 1 de març (tots dos inclosos) 

Matrícula lliure 
Per alumnes que NO cursin actualment 2n de 
batxillerat a Catalunya ni tinguin un CFGS 

Del 3 al 12 de maig (tots dos inclosos) 

Matrícula per alumnes de 2n BTX i CFGS Del 14 al 27 de maig (tots dos inclosos) 

Consulta tribunal i lloc d’examen  4 de juny 

Prova * 8, 9, 10 i 11 de juny 

Tribunal especial d’incidències 15, 16, 17 i 18 de juny 

Resultats de la prova 25 de juny 

Sol·licitud revisió exàmens PAU  Del 25 al 28 de juny (tots dos inclosos) 

Resultats revisió exàmens PAU * 7 de juliol 

Sol·licitud veure els exàmens Del 7 al 12 de juliol (presencial) 

 
*Tribunals ordinaris, Tribunal ordinari específic (Dislèxia, TDA, TDAH i altres trastorns de l’aprenentatge) 

 
PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA SETEMBRE 2021 

Matrícula de la prova Del 19 al 23 de juliol (tots dos inclosos) 

Consulta tribunal i lloc d’examen  3 de setembre 

Prova 7, 8 i 9 de setembre 

Resultats de la prova 20 de setembre 

Sol·licitud revisió exàmens PAU  Del 20 al 22 de setembre (tots dos inclosos) 

Resultats revisió exàmens PAU * 1 d’octubre 

Sol·licitud veure els exàmens Del 1 al 6 d’octubre (presencial) 

 
Tots els tràmits es fan pel portal d'accés a la universitat: https://accesuniversitat.gencat.cat/ 
 
Horari del tribunal ordinari les proves PAU 

Horari 8 de juny 9 de juny 10 de juny 11 de juny 

08:00-09:00 Comprovació dades alumnat 

09:00-10:30 
Llengua castellana i 
literatura 

Llengua catalana i 
literatura 

Història 
Química 
Disseny 
Geografia 

10:30-12:00 Descans 

12:00-13:30 

Ciències de la terra i medi 
ambient 
Fonaments de les arts 
Matemàtiques aplic. 
CCSS 

Llengua estrangera 
Dibuix artístic 
Llatí 
Matemàtiques 

Biologia 
Cultura audiovisual 
Grec 
Tecnologia industrial 

13:30-15:00 Descans 

15:00-16:30 
Anàlisi musical  
Història de l’art 
Física 

Electrotècnia 
Economia de 
l’empresa 
Literatura catalana 

Dibuix tècnic 
Història de la filosofia 
Literatura castellana 

 

 
  

https://accesuniversitat.gencat.cat/
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Horari del tribunal TOE (Dislèxia/TDA-TDAH) 

Horari 8 de juny 9 de juny 10 de juny 11 de juny 

08:00-09:00 Comprovació dades alumnat 

09:00-11:00 
Llengua castellana i 
literatura 

Llengua catalana i 
literatura 

Història 
Química 
Disseny 
Geografia 

11:00-12:00 Descans 

12:00-14:00 

Ciències de la terra i medi 
ambient 
Fonaments de les arts 
Matemàtiques aplic. 
CCSS 

Llengua estrangera 
Dibuix artístic 
Llatí 
Matemàtiques 

Biologia 
Cultura audiovisual 
Grec 
Tecnologia industrial 

14:00-15:00 Descans 

15:00-17:00 
Anàlisi musical  
Història de l’art 
Física 

Electrotècnia 
Economia de 
l’empresa 
Literatura catalana 

Dibuix tècnic 
Història de la filosofia 
Literatura castellana 

 

 
 
Distincions de les PAU 

 
Des de l'any 2001, el Consell Interuniversitari de Catalunya atorga anualment les distincions de les 
Proves per reconèixer públicament l'esforç dels/de les estudiants, així com la seva bona preparació 
en la realització d’aquestes. 
 
Es concedeix la Distinció de les PAU a l'alumnat de Catalunya que en la convocatòria ordinària de 
juny ha obtingut una qualificació igual o superior a 9 punts, en la fase d’accés de les proves. 

 
 
Calendari de la Prova externa del BAC 

 
PROVA EXTERNA PER A L’OBTENCIÓ 

DEL TÍTOL DE BACCALAURÉAT 

Sol·licitud telemàtica a la prova Del 1 al 7 de març (tots dos inclosos) 

Validació de sol·licituds (a l’Institut) Del 8 al 10 de març (tots dos inclosos) 

Publicació de llistes provisionals d’admesos i 
exclosos 

11 de març 

Resolució d’incidències 12 de març 

Publicació de llistes definitives d’admesos i 
exclosos 

12 de març 

Prova (Seu de Lleida: Institut Samuel Gili i 
Gaya – Lleida) 

Exercici oral: entre dimecres 5 i dijous 6 de maig 
Exercicis escrits: dimecres 5 i dijous 6 de maig 

Convocatòria extraordinària d’incidències 12 i 14 de maig 

Resultats de la prova 21 de maig 

Reclamacions  Fins al 22 de maig 

Resolució de reclamacions 27 de maig 

Qualificacions definitives dels reclamants 27 de maig 

 
La prova es desenvoluparà segons l’organització següent:  

 Exercicis escrits de Llengua i Literatura Franceses:  

 5 de maig. 
 A partir de les 9 hores es verifica la identitat dels aspirants i a partir de les 9.30 hores es fa 

l’exercici escrit de la prova de Llengua i Literatura Franceses, que consta de dues parts. Per 
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a cadascuna de les dues parts de l’exercici es preveu una durada de dues hores amb una 
pausa de 30 minuts entre ambdues.  

 Exercicis escrits d’Història d’Espanya i França: 

 6 de maig. 
 A partir de les 9 hores es verificarà la identitat dels aspirants i a partir de les 9.30 hores es 

farà l’exercici d’Història d’Espanya i França, que consta de dues parts. Per a cadascuna de 
les dues parts de l’exercici és prevista una durada de dues hores amb una pausa de 30 
minuts entre ambdues.  

 Exercicis orals de Llengua i Literatura Franceses:  

 5 i 6 de maig. 
 Cada alumne disposarà de 20 minuts per preparar la prova oral, que té una durada prevista 

de 20 minuts més. El Departament d’Educació comunicarà als centres respectius el dia, el 
lloc i l’horari d’intervenció previst per a cada alumne. 

 
 
Premis extraordinaris de batxillerat 

 

 Reconeixement oficial dels mèrits de l’alumnat que demostra una preparació d'excel·lència en 
aquesta etapa. 

 Aquest guardó proporciona a l’alumnat els avantatges següents: 
o Reconeixement explícit en el seu expedient acadèmic 
o Exempció de les taxes universitàries per al primer curs 
o Un curs ordinari gratuït en una EOI de Catalunya 
o L’estada en un centre de recerca o institució relacionada amb el camp d’interès de 

l’alumnat. 
o La possibilitat de participar en els Premis Nacionals de Batxillerat  

 Es pot inscriure l’alumnat que hagi obtingut una qualificació final de batxillerat igual o superior 
a 8,75. 

 L’alumnat interessat ha de fer la inscripció a les proves al web de Departament: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20501-premis-extraordinaris-
BTX?moda=1 

 

L'estructura de les proves és la següent: 
 
1. Comentari crític sobre un tema d'interès general de la realitat social, històrica o cultural. 

L'alumne ha de desenvolupar les idees a partir dels sabers adquirits en tots els àmbits de 
coneixement del batxillerat. En el plantejament de la prova es pot incloure documentació de 
partida i indicacions específiques. Es valorarà la coherència argumentativa i la capacitat de 
relació d'idees, la creativitat i la capacitat crítica. També es tindran en compte les capacitats 
lingüístiques de comprensió i expressió escrita (exposició clara i ordenada de les idees, 
construcció sintàctica correcta, riquesa lèxica i correcció ortogràfica). 
 
L'alumne disposa de 90 minuts per a aquest exercici. Té un valor màxim de 20 punts. En cas 
d'empat, constitueix el primer criteri de desempat. 

 
2. Llengua estrangera. Consisteix a exposar el propi punt de vista sobre un tema en la primera 

llengua estrangera cursada per l'alumne (alemany, anglès, francès o italià). Es valoren la 
capacitat analítica, la creativitat i l'originalitat de les idees, el rigor argumental, així com la 
fluïdesa en l'expressió escrita i el domini del vocabulari i de la sintaxi. 
 
L'alumne disposa de 75 minuts. Té un valor màxim de 10 punts. 
 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20501-premis-extraordinaris-BTX?moda=1
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20501-premis-extraordinaris-BTX?moda=1
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3. Matèria de modalitat. Consisteix a respondre qüestions proposades sobre una de les matèries 
de modalitat següents, en funció de la modalitat de batxillerat cursada per l'alumne. Per a la 
modalitat d'arts: Anàlisi Musical, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic i Fonaments de les Arts. Per a la 
modalitat de ciències i tecnologia: Biologia, Ciències de la Terra, Dibuix Tècnic, Física, 
Matemàtiques, Química i Tecnologia Industrial. Per a la modalitat d'humanitats i ciències 
socials: Economia d'Empresa, Grec, Llatí i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials. 
 
L'alumne disposa de 90 minuts. Té un valor màxim de 10 punts. En cas d'empat, constitueix el 
segon criteri de desempat. 
 

Entre la primera i la segona proves hi haurà una pausa de 30 minuts. Entre la segona i la tercera hi 
haurà una pausa de 15 minuts. 
 
Més informació a http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/premis-extra-btx/. 
 
 
Calendari de Preinscripció i Matriculació 

 
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 ha de repetir B2 a l’Institut Joan Brudieu, cal seguir les dates de confirmacions 
internes de matrícula. 

 

 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: 11 al 17 de juny 

 

 Per a l’alumnat que vol seguir altres estudis, cal fer preinscripció i matrícula seguint dates oficials 
 

CALENDARI 
DE PREINSCRIPCIÓ 
I MATRICULACIÓ 

BTX CFM CFS 

Publicació de l’oferta inicial 7 de maig 7 de maig 21 de maig 

Presentació de sol·licituds amb 
suport informàtic 

11 al 17 de maig 11 al 17 de maig 25 al 31 de maig 

Presentació de documentació que no s’hagi 
pogut adjuntar durant el període de 

presentació de sol·licituds 
 

fins al 18 de maig fins al 18 de maig fins a l’1 de juny 

Publicació de llistes amb la puntuació 
provisional 

8 de juny 8 de juny 21 de juny 

Presentació de reclamacions 9 al 15 de juny 9 al 15 de juny 23 al 30 de juny 

Publicació de llistes amb la puntuació, 
un cop resoltes les reclamacions 

18 de juny 18 de juny 5 de juliol 

Sorteig del número de desempat (al 
Dep.Educació) 

18 de juny 18 de juny 5 de juliol 

Publicació de llistes ordenades 
definitivament 

23 de juny 23 de juny 8 de juliol 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/premis-extra-btx/
https://agora.xtec.cat/iesjoanbrudieu/secretaria/preins-mat-impresos/
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CALENDARI 
DE PREINSCRIPCIÓ 
I MATRICULACIÓ 

BTX CFM CFS 

Publicació oferta final 7 de juliol 7 de juliol 16 de juliol 

Publicació de les llistes d’admesos i 
llista d’espera 

9 de juliol 9 de juliol 16 de juliol 

Matriculació per a alumnat preinscrit 
amb plaça assignada 

12 al 16 de juliol 12 al 16 de juliol 19 al 23 de juliol 

 
 

CALENDARI OFICIAL DE PREINSCRIPCIÓ BATXIBAC 

Presentació de sol·licituds 3 al 7 de maig 

Prova de nivell en llengua francesa al centre (per als que no acreditin el 
nivell B1) 

10 de maig, a les 16:00h 

Publicació al centre de la llista d'alumnes admesos 17 de maig 

 
 

 GESTIÓ DE VACANTS FP (llista d’espera)  

Per a CFM 

Publicació al web de places vacants (llista d’espera) 19 de juliol 

Acte públic d’adjudicació de places vacants: 
Aspirants no assignats en la primera petició, 
preinscrits dins el termini i d’acord amb la 
qualificació presentada de més a menys 

CFM SMX: 20 de jul. – 10:00h 

CFM GAD: 20 de jul. – 11:00h 

CFM CAI+APD 20 de jul. – 12:00h 

Per a CFS 

Publicació al web de places vacants (llista d’espera) 26 de juliol 

Acte públic d’adjudicació de places vacants: 
Aspirants no assignats en la primera petició, 
preinscrits dins el termini i d’acord amb la 
qualificació presentada de més a menys 

CFS EDI 27 de jul. – 10:00h 

CFS ASIX/DAM 27 de jul. – 11:00h 

 
 

 PERÍODE EXTRAORDINARI DE MATRICULACIÓ SETEMBRE 

Per a CFM i 
CFS 

Publicació vacants al web de l’Institut 29 de juliol 

Publicació vacants al web del Departament d’Educació 1 de setembre 

Presentació i/o ampliació de sol·licituds de la 2a fase d’admissió 
de participants en la PREINSCRIPCIÓ 

1 a 3 de setembre 

Llistes d'admesos 6 de setembre 

MATRICULACIÓ 2a fase 7 al 10 de setembre 

En cas que en finalitzar la segona fase d’admissió per a CFM i CFS hi haguessin places 
vacants, aquestes s’adjudicaran el 13 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. 
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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 15 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 29 
d’abril. 

 
Enquestes per conèixer quins han estat els estudis després del Batxillerat 

 
Cap al mes d’octubre d’aquest any, l’alumnat rebrà l’enllaç per a una enquesta en què l 'Institut Joan 
Brudieu vol conèixer quin és el camí que emprèn l'alumnat quan acaba els estudis de Batxillerat: 
què estàs fent després del Batxillerat, com t’ha anat la matrícula universitària, etc. 
 
 
Atentament, 
 
 
 
Xavier Falcó i Gres 
Director 
 
La Seu d’Urgell, abril de 2021 


