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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. 
 
• Les classes pròpies de la 3a avaluació acaben el 15 de maig . 
• Des del 18 al 22 de maig , es realitzen els exàmens finals de totes les matèries. 
 

 Dl 18/05 HUMANITATS i C.SOCIALS ARTS CIÈNCIES I TECNOLOGIA 
  1 2 3 4 5 6 

1a  08:45-09:40 
2a  09:40-10:35 

Història (SFOL/JMOL/JNIS) C1-03/C1-10/ B0-05 

3a 10:35-11:30 
Pati – ½ 4a 11:30-12:25 

Història de la filosofia (CGON/JESC) B0-05 

 
 Dt 19/05 HUMANITATS i C.SOCIALS ARTS CIÈNCIES I TECNOLOGIA 
  1 2 3 4 5 6 

1a  08:45-09:40    

2a  09:40-10:35 

Geografia 
(JNIS/JSER)  
C1-09 C1-10 

Llatí 
(ACAM)C1-08 

Disseny 
(SUSA) C2-03    

3a 10:35-11:30 

Pati – ½ 4a 11:30-12:25 

Mates CS 
(FROI/REST) 
C1-09 C1-06 

Grec(ACAM) 
C1-08 

Dibuix Artístic 
(DBAL)C2-03 Física (MAYA ) C1-03 

TM (MMEY) 
C1-10 

 
 Dc 20/05 HUMANITATS i C.SOCIALS ARTS CIÈNCIES I TECNOLOGIA 
  1 2 3 4 5 6 

1a  08:45-09:40      
2a  09:40-10:35    

TI (MCOR) 
C1-03   

3a 10:35-11:30 
Pati – ½ 4a 11:30-12:25 

Història de l’Art (SFOL) 
C1-10 

Economia de l’empresa 
II ( RCAL ) C1-09 

Matemàtiques (FROI /NBET)C1-03-C1-08 

½ 4a- ½ 5a 12:25-13:20  
½ 5a-1/2 6a 13:20-14:15  

 Biologia (PPER/GESC) C1-09 
C1-03 

 
 Dj 21/05 HUMANITATS i C.SOCIALS ARTS CIÈNCIES I TECNOLOGIA 
  1 2 3 4 5 6 

1a  08:45-09:40 
2a  09:40-10:35 

Castellâ (ANRI/MAMR) C1-09-C1-10 

3a 10:35-11:30 
Pati – ½ 4a 11:30-12:25 

Català (RBUL/VSAL) C1-09-C1-10 

 
 Dv 22/05 HUMANITATS i C.SOCIALS ARTS CIÈNCIES I TECNOLOGIA 
  1 2 3 4 5 6 

1a  08:45-09:40 

2a  09:40-10:35 

Literatura  
(AMAR/IGIN) 

C1-10 

Literatura 
Castellana 

(CELV) C1-09 
DT (DBAL) C2-03 Química (RTOM/JMIÑ) C1-03-C1-08 

3a 10:35-11:30 
Pati – ½ 4a 11:30-12:25 

Anglês-Francès ( MESP/MRIB/ERIP/MSIN/ISEN) C1-10 C1-09 C1-08 C1-03 

 
• El 25 de maig  s’inicien de nou les classes, ara de repàs i de preparació per a les PAU,i per a les proves 

extraordinàries de BTX: 
– Les classes de repàs i de preparació per a les PAU s’inicien el 25 de maig i acabaran el 5 de juny.  
– Les classes de repàs i de preparació per a Proves Extraordinàries s’inicien el 25 de maig i acabaran 

el 5 de juny . A partir del 8 de juny, NO hi haurà classe, tot i que el professorat romandrà al centre en 
el seu horari habitual per tal de donar les darreres orientacions, si s’escauen, per tal de preparar les 
proves extraordinàries de recuperació.  

• Els tutors i tutores lliuraran les notes de l’avaluació final ordinària a les 08:45 h del 27 de maig , a les 
respectives aules de 2n de Batxillerat. L’alumnat signarà personalment el full de lliurament de les notes 
finals. 

• Tot l’alumnat que hagi superat el Batxillerat haurà de passar per Secretaria a recollir l’imprès de 
sol·licitud per tramitar el títol de Batxillerat  el 29 de maig , no més tard de les 13 h. 
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• La Festa de Cloenda del curs 2013-2014 per a 2n de BTX, 2n de CFM i 2n de CFS es realitzarà el 29 de 
maig  a la tarda. 

• Les Proves d’accés a la Universitat es realitzen a la Seu d’Urgell els dies 9, 10 i 11 de juny  (dimarts, 
dimecres i dijous). 

 
• Reclamacions a les notes de l’avaluació final ordin ària: 

 
– Fins a les 09:15 h. del 28 de maig , l’alumnat ha d’anar a trobar el professorat corresponent per tal 

de demanar-li aclariments sobre la qualificació. 
– Si l’alumnat no està d’acord amb les explicacions del professorat, podrà presentar reclamació 

RAONADA I REGLAMENTADA per les seves qualificacions finals en un escrit adreçat al director 
(instància que es pot recollir a Secretaria o bé descarregar-la de la pàgina web de l’Institut: bloc 
Secretaria>Fulls impresos>Instància revisió qualificacions finals) i presentat a la Secretaria de 
l’Institut no més tard de les 09:30 h. del mateix 28 de maig . 

– La resolució del director es notificarà a l’interessat per escrit i podrà ser recollida a Secretaria a partir 
de les 12,00 h. del 29 de maig . 

– 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; és a dir, fins al 5 de juny . Aquest recurs, que anirà adreçat a la Direcció dels Serveis 
Territorials de Lleida s’haurà de presentar a la Secretaria de l’Institut. 

 
• Les Proves extraordinàries de recuperació  es realitzaran els dies 11, 12 i 15 de juny. 
 

 Dj 11/06 HUMANITATS i C.SOCIALS ARTS CIÈNCIES I TECNOLOGIA 
 B2 1 2 3 4 5 6 

1a - 2a (1a ½) 08:45-10:05 HISTÒRIA (JMOL/SFOL/JNIS) C1-10 C109 

2a (2a ½) - 3a 10:10-11:30 Geografia JNIS 
JSER C1-10  Disseny (SUSA) 

C2-03  Biologia (PPER/GESC) C1-03 

pati 11:30-12:00  
4a - 5a (1a ½) 12:00-13:20 Català (RBUL/VSAL) C1-09-C1-10 

5a (2a ½) - 6a 13:25-14:45  Llatí ACAMC108 
DA DBAL 

C2-03 
TI (MCOR) 

C1-03  TM (MMEY) 
C1-10 

 
 Dv 12/06 HUMANITATS i C.SOCIALS ARTS CIÈNCIES I TECNOLOGIA 
 B2 1 2 3 4 5 6 

1a - 2a (1a ½) 08:45-10:05 
Literatura  

(AMAR/IGIN) 
C110 

Literatura 
Castellana 

(CELV) C1-09 
DT (DBAL) C2-03 Química (RTOM/JMIÑ) C1-03-C1-08 

2a (2a ½) - 3a 10:10-11:30 MatCSFROI 
RESTC110 

Grec(ACAM) 
C1-08  Física (MAYA ) C1-03  

pati 11:30-12:00  
4a - 5a (1a ½) 12:00-13:20 Història de la filosofia (CGON/JESC) C1-10 
5a (2a ½) - 6a 13:25-14:45  

 
 Dll 15/06 HUMANITATS i C.SOCIALS ARTS CIÈNCIES I TECNOLOGIA 
 B2 1 2 3 4 5 6 

1a - 2a (1a ½) 08:45-10:05 Castellâ (ANRI/MAMR) C1-09-C1-10 
2a (2a ½) - 3a 10:10-11:30       

pati 11:30-12:00  
4a - 5a (1a ½) 12:00-13:20 Anglês-Francès ( MESP/MRIB/ERIP/MSIN/ISEN) C1-09-C1-10 
5a (2a ½) - 6a 13:25-14:45 HA SFOL C1-09 EII ( RCAL ) C1-10 Matemàtiques (FROI /NBET)C1-03 

 
• Els tutors i tutores lliuraran les notes de l’avaluació final extraordinària a les 13:30 h del  19 de juny , a les 

respectives aules de 2n de Batxillerat. L’alumnat signarà personalment el full de lliurament de les notes 
finals. 

• Tot l’alumnat que hagi superat el Batxillerat haurà de passar per Secretaria a recollir l’imprès de 
sol·licitud per tramitar el títol de Batxillerat  el 25 de juny , no més tard de les 13 h. 

• Les Proves d’accés a la Universitat es realitzen a Lleida el 2, 3 i 4 de setembre  (dimecres, dijous i 
divendres). 
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• Reclamacions de l’avaluació final extraordinària:  
 

– Des de les 10,30 fins a les 14,00 del dijous 25 de juny i des de les 9h fins a les 10,30h del 
divendres 26 de juny , l’alumnat —o els seus representants legals, si és menor d’edat— ha d’anar a 
trobar el professorat corresponent i demanar-li tots els aclariments respecte a la qualificació 
obtinguda. 

– Si l’alumnat —o els seus representants legals, si és menor d’edat— no està d’acord amb les 
explicacions del professorat, podrà presentar reclamació RAONADA i ARGUMENTADA per les 
seves qualificacions finals en un escrit adreçat al director (instància que es pot recollir a Secretaria o 
bé descarregar-la de la pàgina web de l’Institut: bloc Secretaria>Fulls impresos>Instància revisió 
qualificacions finals) i presentat a la Secretaria de l’Institut no més tard de les 11 h. del mateix 26 
de juny . 

– La resolució del director es notificarà a l’interessat per escrit i podrà ser recollida a Secretaria a partir 
de les 11,00 h. del 30 de juny . 

– 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; és a dir, fins al 8 de juliol . Aquest recurs, que anirà adreçat a la Direcció dels Serveis 
Territorials de Lleida s’haurà de presentar a la Secretaria de l’Institut, el director del qual el trametrà 
als Serveis Territorials a Lleida. 

 
• Preinscripció curs 2015-2016: 

– Per al batxillerat (BTX) i els cicles formatius de grau mitjà (CFM): dels dies 12 al 19 de maig . 
– Per als cicles formatius de grau superior (CFS): dels dies 26 de maig al 3 de juny . 

o L'alumnat de B2 que no aprova a la convocatòria ordinària, pot presentar la sol·licitud d'inscripció en el 
termini establert. Si l'aprova en convocatòria extraordinària pot presentar les notes fins al 25 de juny. La 
seva sol·licitud s'assigna a les places que han quedat vacants després d'assignar les sol·licituds dels 
aprovats anteriorment. 

 
PERÍODE ORDINARI BTX-CFM CFS 

Presentació sol·licituds 12 al 19 de maig 26 de maig 
al 3 de juny 

Llistes baremades 
provisionals 27 de maig 11 de juny 

Reclamació al barem 28 de maig al 2 de juny 12 al 16 de juny 

Llistes baremades 
definitives 5 de juny 

19 de juny 
(sense nota dels aprovats 

B2 EXTRA) 
fins a 25 de juny 

(introducció nota dels aprovats 
B2 EXTRA) 

Llistes d’admesos 30 de juny 30 de juny 
 
• Matrícula curs 2015-2016: 

– Per a l’alumnat de 2n de BTX que promociona perquè ha superat totes les matèries cursades, 
preinscrit amb plaça a CFS, i vol matricular-se a CFS , el període de MATRÍCULA ordinària , a la 
secretaria de l'Institut, de 9h a 14h, és 

o per a l'alumnat de l'Institut, del 25 de juny  i s'acaba el 3 de juliol ,  
o per a l'alumnat nou, de l'1 de juliol  i s'acaba el 8 de juliol . 

 
– Per a l’alumnat de 2n de BTX que NO promociona perquè té matèries pendents a la convocatòria 

extraordinària ordinària de juny i ha de repetir 2n de BTX, amb matèries soltes, ha de realitzar la 
MATRÍCULA ordinària  a 2n de BTX del 25 de juny  al 3 de juliol , a la secretaria de l'Institut, de 9h a 
14h 
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• Calendari específic de la convocatòria de juny de l es PAU:  
– 21 de maig al 1 de juny:  Formalització de la matrícula a les PAU al portal accesnet: 

http://accesnet.gencat.cat  
– 1 de juny:  MOLT IMPORTANT : Últim dia perquè l’alumnat de batxillerat que vulgui fer 

les PAU faci el pagament a “la Caixa”. No es retornarà l’import per matrícula 
incorrecta (alumnes suspesos de batxillerat, taxa de pagament incorrecta...). 
Tan sols es pot efectuar el pagament si es té el batxillerat aprovat. Aquest 
full de matrícula amb el comprovant de l’entitat bancària i el DNI serà la 
documentació que s’haurà de presentar els dies de les proves. Alhora, és 
obligatori fer una fotocòpia de l’imprès de pagament i portar-lo a Secretaria 
de l’Institut abans del 2 de juny, no més tard de les 13 h. 

– 9, 10 i 11 de juny:  Proves d’accés a la universitat, a la Seu d’Urgell 
– 16, 17 i 18 de juny Tribunal especial d’incidències 
– 26 de juny:  Consultar les notes de les PAU a http://accesnet.gencat.cat  
– Del 26 al 29 de juny Sol·licitud de reclamació i doble correcció 
– 7 de juliol Resultats de reclamació i doble correcció 
– Del 7 al 9 de juliol Sol·licitud de reclamació a la doble correcció 
– 14 de juliol: Resultats de reclamació a la doble correcció 

 
• Calendari específic de la convocatòria de setembre de les PAU:  

– 20 al 22 de juliol:  Formalització de la matrícula a les PAU al portal accesnet: 
http://accesnet.gencat.cat per a tot l’alumnat 

– 22de juliol:  MOLT IMPORTANT : Últim dia perquè l’alumnat de batxillerat que vulgui fer 
les PAU faci el pagament a “la Caixa”. No es retornarà l’import per matrícula 
incorrecta (alumnes suspesos de batxillerat, taxa de pagament incorrecta...). 
Tan sols es pot efectuar el pagament si es té el batxillerat aprovat. Aquest 
full de matrícula amb el comprovant de l’entitat bancària i el DNI serà la 
documentació que s’haurà de presentar els dies de les proves. Alhora, és 
obligatori fer una fotocòpia de l’imprès de pagament i portar-lo a Secretaria 
de l’Institut abans del 23 de juliol, no més tard de les 13 h. 

– 2, 3 i 4 de setembre:  Proves d’accés a la universitat, a Lleida 
– 18 de setembre:  Consultar les notes de les PAU a http://accesnet.gencat.cat  
– del 18 al 21 de setembre Sol·licitud de reclamació i doble correcció. 
– 30 de setembre Resultats de reclamació i doble correcció 
– del 30 de setembre  
 al 2 d’octubre Sol·licitud de reclamació a la doble correcció 
– 8 octubre: Resultats de reclamació a la doble correcció 

 
Atentament, 
 
 
 
 
Xavier Falcó i Gres 
Director 
 
La Seu d’Urgell, abril de 2015 


