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Calendari de setembre 2021 

 

dc 
01/09 

INICI CURS ESCOLAR 2021-2022 
 

  [Inici PREINS XORD CFM-CFS (fins al 03/09)] 
 

• 09:00 Treball de preparació del curs al Departament: programacions i preparació objectius curs, amb 
reunions de departament, si escau 

• 09:00 Proves extraordinàries de setembre (MATÍ): B1 (fins a les 14:00) 
• 15:00 Proves extraordinàries de setembre (TARDA): BATXIBAC (fins a les 17:00) 

dj 
02/09 

  [PREINS XORD CFM-CFS (fins al 03/09)] 
 

• 09:00 Treball de preparació del curs al Departament: programacions i preparació objectius curs, amb 
reunions de departament, si escau 

• 09:00 Proves extraordinàries de setembre (MATÍ): B1 (fins a les 15:00) 
• 12:30 Reunió conjunta Equip Directiu i Comissió de Coordinadors (ESO, BTX, CF, Activitats, Informàtica, 

Qualitat): Planificació de l’inici de curs, PAT, Pla Estratègic, etc (Aula C0·06) 
• 15:30 Reunió de Caps de Departament. Planificació de l’inici de curs, sortides i programacions didàctiques, 

criteris de promoció ESO, BTX i CF (Aula C0·06) 

dv 
03/09 

  [Final PREINS XORD CFM-CFS (fins al 03/09)] 
 

• 09:00 Treball de preparació del curs al Departament: programacions i preparació objectius  curs, amb 
reunions de departament, si escau. 

• 09:00 Inici entrevistes individuals alumnat 1r CFM (Diagnosi inicial). 
• 09:15 Juntes d’Avaluació Extraordinària de setembre: B1 (segons horari i per VC-MEET) A continuació, 

preparació actes, butlletins i documentació [accions ESFERA] 
• 11:30 Reunió d’equips docents de CF: Objectius de l’ED: hàbits de treball i pautes de comportament, 

programació d’activitats, plans individuals, pautes comunes en relació amb el PEC... (Aula C1·03) 
• 13:00 Reunió de cicles formatius: Tutors FCT (Aula C1·03) 

dl 
06/09 

• 00:00 Lliurament notes de setembre (ALEXIA) i inici període reclamacions. 
• 09:00 Treball de preparació del curs al Departament: programacions i preparació objectius curs, amb 

reunions de departament, si escau. 
• 09:00 Inici període reclamacions orals i escrites notes finals 
• 09:15 1a reunió d’acollida del NOU professorat: ordinadors, material, contrasenyes, etc (Aula C0·06) 
• 11:00 Reunió de tutors i tutores NOUS de S1-S2 (A005), S3-S4 (A006), B1-B2 (A007). Objectius de la 

tutoria. Carpetes. Preparació d’activitats. Traspàs d’informació als tutors. 

dt 
07/09 

  [INICI matrícula extraordinària BTX-CFM-CFS, fins al 10/09] 
 

• 09:00 Treball de preparació del curs al Departament: programacions i preparació objectius  curs, amb 
reunions de departament, si escau 

• 09:30 Final període reclamacions escrites i lliurament als Departaments de les reclamacions. 
• 10:00 2a reunió d’acollida del NOU professorat: com és l’Institut? ALEXIA, guàrdies, etc (Aula C0·06) 
• 11:30 Final Reunió Departament: lliurament de resolució de reclamacions. 
• 12:30 Resolucions Caps de Departament. 
• 15:30 Possibles Juntes d'Avaluació Extraordinària 

dc 
08/09 

  [Matrícula extraordinària BTX-CFM-CFS, fins al 10/09] 
 

• 09:00 Treball de preparació del curs al Departament: programacions i preparació objectius  curs, amb 
reunions de departament, si s’escau. 

• 09:00 Claustre ordinari: presentació curs 2021/2022, etc (VC – MEET) 
• 12:00 Lliurament de resolució de reclamacions a l’alumnat 

dj 
09/09 

  [Matrícula extraordinària BTX-CFM-CFS, fins al 10/09] 
 

• 09:00 Treball de preparació del curs al Departament: programacions i preparació objectius  curs, amb 
reunions de departament, si s’escau 

• 09:00 Reunió de nivell de tot el professorat de S1-S2: Objectius de l’ED: hàbits de treball i pautes de 
comportament, programació d’activitats, plans individuals, pautes comunes en relació amb el PEC... 
(VC – MEET) 

• 11:30 Reunió de nivell de tot el professorat de S3. Objectius de l’ED: hàbits de treball i pautes de 
comportament, programació d’activitats, plans individuals, pautes comunes en relació amb el PEC...  
(VC – MEET) 

• 16:00 Reunió de formació interna OBLIGATÒRIA per a tot el professorat NOU i ANTIC per 
departaments: Moodle, Classroom, projecte digital, etc (VC – MEET) 
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dv 
10/09 

  [FINAL Matrícula extraordinària BTX-CFM-CFS] 
 

• 09:00 Treball de preparació del curs al Departament: programacions i preparació objectius  curs, amb 
reunions de departament, si s’escau. 

• 09:00 Reunió de nivell de tot el professorat de B1 i B2. Objectius de l’ED: hàbits de treball i pautes de 
comportament, programació d’activitats, plans individuals, pautes comunes en relació amb el PEC... 
(VC – MEET) 

• 11:30 Reunió de nivell de tot el professorat de S4. Objectius de l’ED: hàbits de treball i pautes de 
comportament, programació d’activitats, plans individuals, pautes comunes en relació amb el PEC... 
(VC – MEET) 

• 14:00 Final entrevistes individuals alumnat 1r CFM (Diagnosi inicial). 

db 
11/09 

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 

dl 
13/09 

JORNADA ACOLLIDA (vegeu-ne concreció al doc «2122_Inici_curs_ALUM_Acollida») 
• ESO – BTX – CFM – IFE 

dt 
14/09 

• 08:45 Horari normal per a tots els grups i nivells ESO – BTX – CFM – IFE, a excepció de S1 i S2, que 
faran sortida a lloc encara per determinar. 

dv 
17/09 

JORNADA ACOLLIDA (vegeu-ne concreció al doc «2122_Inici_curs_ALUM_Acollida») 
• CFS 

dl 
20/09 

• 15:30 Horari normal per a CFS 

 
 
 

  

 

Reunions d’inici de curs amb les famílies [assistència obligatòria per a tutors/res de grup i tutors/res personals]:  
• dilluns 27 de setembre (S1), a les 19:00, per VC – MEET 
• dimarts 28 de setembre (S2), a les 19:00, per VC – MEET 
• dimecres 29 de setembre (S3), a les 19:00, per VC – MEET 
• dijous 30 de setembre (S4), a les 19:00, per VC – MEET 
• dilluns 4 d’octubre (B1), a les 19:00, per VC – MEET 
• dilluns 4 d’octubre (IFE), a les 19:00, per VC – MEET 
• dimarts 5 d’octubre (B2), a les 19:00, per VC – MEET 
• dimecres 6 d’octubre (CFM-CFS SMX, GAD i ASIX/DAM), a les 19:00, per VC – MEET 
• dijous 7 d’octubre (CFM-CFS CAI+APD i EDI), a les 19:00, per VC – MEET 

 
Canvi d’itineraris – modalitat – matèries (BTX):  

• SOL·LICITUDS: del 13 de setembre al 22 de setembre. 
• RESOLUCIONS: 24 de setembre 

 
Convalidacions – Exempcions – Anul·lacions matrícula (FP) [2a tanda]:  

• SOL·LICITUDS, del 20 de setembre al 1 d’octubre.  
• RESOLUCIONS, 8 d'octubre 

 
Convalidacions Música – Esport (ESO-BTX):  

• SOL·LICITUDS, del 13 de setembre al 22 de setembre.  
• RESOLUCIONS, 24 de setembre 

  

 
Període de Matrícula Extraordinària curs 2021-2022 per a BTX: 

• del 7 al 10 de setembre. 

 
Període de Matrícula Ordinària curs 2021-2022 per a CFM i CFS: 

• de l’7 al 10 de setembre. 
 


