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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.
Prova externa del BAC
[BatxiBAC]
Final classes 3a avaluació

10 de maig

Dinar de final de curs
Exàmens finals ordinaris
Junta d’avaluació ordinària
Lliurament notes
avaluació Ordinària

10 de maig
13, 14, 15 i 16 de maig
20 de maig
22 de maig, a les 08:45 h
a les respectives aules de BTX

Reclamacions: orals

22 de maig, de 09:00 a 14:45 h
23 de maig, no més tard de les
09:15 h
23 de maig, no més tard de les
09:30 h
24 de maig, a les 12:00 h
Fins al 24 de maig, no més tard
de les 13:00 h
31 de maig, a les 20:00 h
Del 22 de maig al 4 de juny

Reclamacions: escrites
Lliurament resolucions
Tramitació títol de BTX
Festa de cloenda del curs
Classes de repàs i de
preparació PAU
PAU juny
Exàmens finals extraordinaris
Junta d’avaluació
extraordinària
Lliurament notes
avaluació Extraordinària
Reclamacions: orals

Reclamacions: escrites
Lliurament resolucions
Tramitació títol de BTX
PAU setembre

6 i 7 de maig

A l’Institut Samuel Gili i Gaya,
de Lleida
El 17, 20 i 21 de maig NO hi
haurà classe

L’alumnat signarà
personalment el full de
lliurament de les notes finals
Al professorat o al
departament
A Secretaria
A Secretaria
A Secretaria
Poliesportiu de la Seu

12, 13 i 14 de juny
5, 6 i 7 de juny
11 de juny

A La Seu

14 de juny, a les 11:45 h
a les respectives aules de BTX

L’alumnat signarà
personalment el full de
lliurament de les notes finals
Al professorat o al
departament

14 de juny, de 11:45 h a 14:45 h
17 de juny, no més tard de les
09:15 h
A Secretaria
17 de juny, no més tard de les
09:30 h
A Secretaria
18 de juny, a les 12:00 h
A Secretaria
Fins al 18 de juny, no més tard
de les 13:00 h
3, 4 i 5 de setembre

• Els tutors i tutores lliuraran les notes de l’avaluació final ordinària a les 08:45 h del 22 de maig i
les notes de l’avaluació final extraordinària a les 11:45 h del 14 de juny.
• En ambdós casos, la coordinadora de Batxillerat prèviament els lliurarà tota la documentació i
les darreres informacions que hauran de lliurar i/o donar a l’alumnat. L’alumnat signarà
personalment el full de lliurament de les notes finals.
• 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.
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2018-2019: B2 – Exàmens finals ordinaris – 13, 14, 15, i 16 de maig
B2

1a
2a
3a
Pati
4a (1a ½)
4a (2a ½)
5a
6a
B2

1a
2a
3a
Pati
4a (1a ½)
4a (2a ½)
5a
6a
B2

1a
2a
3a
Pati
4a (1a ½)
4a (2a ½)
5a
6a
B2

1a
2a
3a
Pati
4a (1a ½)
4a (2a ½)
5a
6a

Dl 13/05
08:45
09:40
09:40
10:35
10:35
11:30
11:30
12:25
12:25
12:55
12:55
13:50
13:50
14:45
Dt 14/05
08:45
09:40
09:40
10:35
10:35
11:30
11:30
12:25
12:25
12:55
12:55
13:50
13:50
14:45
Dc 15/05
08:45
09:40
09:40
10:35
10:35
11:30
11:30
12:25
12:25
12:55
12:55
13:50
13:50
14:45
Dj 16/05
08:45
09:40
09:40
10:35
10:35
11:30
11:30
12:25
12:25
12:55
12:55
13:50
13:50
14:45

HUMANITATS i
C.SOCIALS
1
2
MS (LMIR)

ARTS

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

3

LA (ACAM)

4

5

DI (SUSA)

6

MA (FROI-NBET)

HS (JNIS-AEGE)

IA (GFON-MRIB-MESP) – IF (EDLA)

HUMANITATS i
C.SOCIALS
1
2
GG (JNIS)

GR (ACAM)

ARTS

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

3

4

5

FA (MSOG)

6

FS (FMIR)

TM (GESC)

LS (ANRI)

LC (LING-VSAL)

HUMANITATS i
C.SOCIALS
1
2
AT (IGIN)
AS (MPEC)

ARTS

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

3

4

5

CA (SUSA)
DT (DBAL)

6

QI (RTOM)
DT (DBAL)

EO (RCAL)
HA (JSER)
DA (DBAL)

BI (GESC)

HUMANITATS i
C.SOCIALS
1
2

ARTS

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

3

4/5

4/5

6

FI (JESC)

TI (MTUC)
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2018-2019: B2 – Exàmens finals extraordinaris – 5, 6 i 7 de juny
B2
1a
2a (1a ½)
2a (2a ½)
3a

Dc 05/06

4a
5a (1a ½)
5a (2a ½)
6a

08:45
10:05
10:10
11:30
11:30
12:00
12:00
13:20
13:25
14:45

B2

Dj 06/06

1a
2a (1a ½)
2a (2a ½)
3a

4a
5a (1a ½)
5a (2a ½)
6a

08:45
10:05
10:10
11:30
11:30
12:00
12:00
13:20
13:25
14:45

B2

Dv 07/06

pati

pati

1a
2a (1a ½)
2a (2a ½)
3a
pati
4a
5a (1a ½)
5a (2a ½)
6a

08:45
10:05
10:10
11:30
11:30
12:00
12:00
13:20
13:25
14:45

HUMANITATS i
C.SOCIALS
1
2

ARTS

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

3

4

AT (IGIN) – AS (MPEC)

5

6

CA (SUSA) – DT (DBAL) – QI (RTOM)
LS (ANRI)

GG (JNIS)

GR (ACAM)

HUMANITATS i
C.SOCIALS
1
2
MS (LMIR)

FA (MSOG)

MA (NBET-FROI)

ARTS

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

3

LA (ACAM)

4

DI (SUSA)

5

6

FS (FMIR)

TM (GESC)

FI (JESC)

LC (LING-VSAL)
HS (JNIS-AEGE)
HUMANITATS i
C.SOCIALS
1
2

ARTS
3

CIÈNCIES I TECNOLOGIA
4

5

6

TI (MTUC)
EO (RCAL) – HA (JSER)

DA (DBAL)

BI (GESC)

1LE: IA (GFON-MRIB-MESP) – IF (EDLA)

Calendari de les PAU

PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA JUNY 2019
Prematrícula a la prova
(Només alumnes de 2n de batxillerat)
Matrícula lliure
Per alumnes que NO cursin actualment 2n de
batxillerat a Catalunya ni tinguin un CFGS
Matrícula per alumnes de 2n BTX i CFGS
Consulta tribunal i lloc d’examen
Prova *
Tribunal especial d’incidències
Resultats de la prova
Sol·licitud revisió exàmens PAU
Resultats revisió exàmens PAU *
Sol·licitud veure els exàmens

Del 26 de febrer al 14 de març (tots dos inclosos)
Del 2 al 14 de maig (tots dos inclosos)
Del 16 al 30 de maig (tots dos inclosos)
7 de juny
12, 13 i 14 de juny
18, 19 i 20 de juny
26 de juny
Del 26 al 28 de juny (tots dos inclosos)
8 de juliol
Del 8 al 12 de juliol (presencial)

*Tribunals ordinaris, Tribunal ordinari específic (Dislèxia, TDA, TDAH i altres trastorns de l’aprenentatge)
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PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA SETEMBRE 2019
Matrícula de la prova
Consulta tribunal i lloc d’examen
Prova
Resultats de la prova
Sol·licitud revisió exàmens PAU
Resultats revisió exàmens PAU *
Sol·licitud veure els exàmens

Del 9 al 24 de juliol (tots dos inclosos)
31 de juliol
3, 4 i 5 de setembre
17 de setembre
Del 17 al 19 de setembre (tots dos inclosos)
27 de setembre
Del 30 de setembre al 4 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

10,30-11,00

12 de juny
3 de setembre
Comprovació dades
alumnat
Llengua castellana i
literatura
Descans

11.00-12.30

Llengua catalana i literatura

12,30-14,00

Descans
Ciències de la Terra i MA
Fonaments de les arts
Matemàtiques aplic. CCSS
Descans
Anàlisi musical
Dibuix tècnic
Literatura castellana

Horari
08.30-09.00
09.00-10.30

14.00-15.30
15.30-16.00
16.00-17.30

13 de juny
4 de setembre

14 de juny
5 de setembre

Història

Física
Geografia

Llengua estrangera

Economia de l’empresa
Electrotècnia
Història de la filosofia

Dibuix artístic
Llatí
Matemàtiques

Biologia
Cultura audiovisual
Grec

Història de l’art
Química

Disseny
Literatura catalana
Tecnologia industrial

Horari del tribunal TOE (Dislèxia/TDA-TDAH) i TEI

10,30-11,00

12 de juny (TOE)
3 de setembre (TOE)
18 de juny (TEI)
Comprovació dades
alumnat
Llengua castellana i
literatura
Descans

11.00-13.00

Llengua catalana i literatura

13,00-14,00

Descans
Ciències de la Terra i MA
Fonaments de les arts
Matemàtiques aplic. CCSS
Descans
Anàlisi musical
Dibuix tècnic
Literatura castellana

Horari
08.00-08.30
08.30-10.30

14.00-16.00
16.00-16.30
16.30-18.30

13 de juny (TOE)
4 de setembre (TOE)
19 de juny (TEI)

14 de juny (TOE)
5 de setembre (TOE)
20 de juny (TEI)

Història

Física
Geografia

Llengua estrangera

Economia de l’empresa
Electrotècnia
Història de la filosofia

Dibuix artístic
Llatí
Matemàtiques

Biologia
Cultura audiovisual
Grec

Història de l’art
Química

Disseny
Literatura catalana
Tecnologia industrial
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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
Validació de sol·licituds (a l’Institut)
Llista d’admesos i exclosos
Resolució d’incidències
Prova (Institut Samuel Gili i Gaya – Lleida)
Convocatòria extraordinària d’incidències
Resultats de la prova
Reclamacions
Resolució de reclamacions
Qualificacions definitives dels reclamants

De l’1 al 7 de març (tots dos inclosos)
Del 8 a l’11 de març (tots dos inclosos)
No més tard del 12 de març
No més tard del 15 de març
Exercici oral: entre dilluns 6 i dimarts 7 de maig
Exercicis escrits: dilluns 6 i dimarts 7 de maig
14 i 16 de maig
No més tard del 21 de maig
Fins al 23 de maig
28 de maig
28 de maig

La prova es desenvoluparà segons l’organització següent:
• Exercicis escrits de Llengua i Literatura Franceses:
6 de maig de 2019.
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
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:
7 de maig de 2019.
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:
6 i 7 de maig de 2019.
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.
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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-extraordinarisBTX?moda=1

PREMI EXTRAORDINARI DE BATXILLERAT
Inscripció dels alumnes a les proves a través
de l’aplicació informàtica:
Validació de les inscripcions per part dels
centres educatius
Publicació de la llista d’alumnes admesos i
exclosos al taulell d’anuncis del centre
educatiu
Resolució d’incidències per part del centre
Realització de les proves
ST de Lleida: Institut Màrius Torres, de Lleida
Publicació de la llista provisional dels alumnes
premiats
Període de reclamacions
Publicació dels resultats definitius
Publicació de la llista de premiats al DOGC
Lliurament dels premis

del 27 al 31 de maig de 2019
del 3 al 7 de juny de 2019
fins al 10 de juny de 2019
fins a l'11 de juny de 2019
26 de juny de 2019, a partir de les 08:30 h.
11 de juliol de 2019
del 12 al 15 de juliol de 2019
a partir de 19 de juliol de 2019
-------

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.
Aquest document (19_Final_de_curs_Circular_families_B2) pot quedar obsolet una vegada imprès (27-març-19)
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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 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
Difusió de l’oferta
Presentació sol·licituds
Termini per presentar documentació
Termini de presentació de
documentació
Publicació de llistes amb el barem
provisional
Presentació de reclamacions
Publicació de llistes amb el barem
definitiu un cop resoltes les
reclamacions
Sorteig del número per al desempat
Publicació de llistes ordenades
definitivament
Oferta final
Publicació de les llistes d’admesos i
llista d’espera
Matriculació per a alumnat preinscrit
amb plaça assignada

BTX

CFM

CFS

10 de maig

10 de maig

14 al 21 de maig

14 al 21 de maig

23 de maig

23 de maig

24 de maig
29 de maig
al 5 de juny
7 de juny

23 de maig

23 de maig

7 de juny

4 de juny

7 de juny

28 de juny

5 al 12 de juny

10 al 14 de juny

1 al 4 de juliol

17 de juny

19 de juny

8 de juliol

18 de juny

20 de juny

9 de juliol

21 de juny

25 de juny

10 de juliol

5 de juliol

5 de juliol

16 de juliol

8 de juliol

8 de juliol

17 de juliol

9 a 15 de juliol

9 a 15 de juliol

18 a 23 de juliol

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
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GESTIÓ DE VACANTS FP (llista d’espera)

Per a CFS

–
–

Publicació al web de places vacants (llista d’espera)
24 de juliol
Acte públic d’adjudicació de places vacants:
CFS EDI
25 de juliol – 10:00h
Aspirants no assignats, preinscrits dins el
termini i d’acord amb la qualificació presentada
CFS ASIX/DAM
25 de juliol – 11:00h
de més a menys
En cas que en finalitzar la llista d’espera hi haguessin places vacants, aquestes
s’adjudicaran el 26 de juliol segons l’ordre d’arribada. Per tal d’establir l’ordre, aquelles
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.

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

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.

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, març de 2019
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