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Organització del Centre 
     

Equip 
Directiu 

Directora Cap d’Estudis Coordinador Pedagògic Secretari 

Eva Vilà Mireia Mas Andrés Yélamos Antoni Hernández 

    

Coordinadores de Nivell 
Primer Cicle Segon Cicle Batxillerat 

Míriam Lizana Glòria De los Santos Anna Barrufet 

 
 

 
 

Tutories 

ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 Batxillerat 
A Bayarri, Eduard A Carreras, Sandra A Moro, Luci A Prieto, Daniel 1A Coso, Ruth 

B Rialp, Míriam B Escolano, Helena B Nieto, Albert B Fontanals, Gemma   1B Navarro, Anna 

C Lizana, Míriam C Pomar, Yolanda C Pereiro, Toni C Ardoy, Sheila 1C Rivero, Marian 

D Chicote, Enrique D Ferrer, Josep Ma   D Ortega, Olga 2A Marzougoug, Pol 

E   Javaloy, Carme     2B Barrufet, Anna 

        2C Rabaneda, Marc 

 
 

 
 
 
 

Alumnat. 
Curs 2020-21 

Alumnat Línies Ràtio Grups Ràtio 
BAT 

Científic-
Tecnològic 

BAT 
Humanístic-

social 

ESO1 97 3 32,3 4 24,5   

ESO2 127 4 31,7 5 25,4   

ESO3 85 3 28,3 3 28,3   

ESO4 121 4 30,2 4 30,2   

ESO 430 14 30,7 16 26,8   

BAT1 78 2 39,5 3 26 43 33 (+2 soltes) 

BAT2 80 2 40 3 26,6 37 43 

BAT 158 4 39,5 6 26,3   

INSTITUT 588 18 32,6 22 26,7   

 
El nombre d’alumnat està vinculat a la matrícula viva. Per tant, és factible de variar dia a dia. 
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Institut Llavaneres. Aules de grup. Curs 2020-21. 

 
 

Planta Primera 
 

109 
 

Aula de 3r ESO A 
102 

Aula de 1r BAT A 

111 
 

Aula de 3r ESO B 
104 

 
Aula de 1r BAT B 

113 
 

Aula de 3r ESO C 
106 

Aula de 4t ESO A 

117 
 

Aula de desdoblament 
108 

 
Aula de 4t ESO B 

119 
 

Aula de desdoblament 
110 

 
Aula de 4t ESO C 

  
116 

 
Aula de 4t ESO D 

  
118 

 
Aula de 1r BAT C 

 
Planta Segona 

 
209 

 
Aula de 2n ESO A 

202 
Aula de 2n BAT A 

211 
 

Aula de 2n ESO B 
204 

 
Aula de 2n BAT B 

213 
 

Aula de 2n ESO C 
206 

Aula de 1r ESO A 

217 
 

Aula de 2n ESO D 
208 

 
Aula de 1r ESO B 

219 
 

Aula de 2n ESO E 
210 

 
Aula de 1r ESO C 

  
220 

 
Aula de 1r ESO D 

  
222 

 
Aula de 2n BAT C 
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Distribució de les matèries al Batxillerat 

Matèries 1r 2n 

Llengua Catalana i Literatura I i II 2 2 

Llengua Castellana i Literatura I i II 2 2 

Llengua Estrangera I i II 3 3 

Educació Física 2 --- 

Filosofia 2 --- 

Ciències per al Món Contemporani (Cultura Científica) 2 --- 

Història de la Filosofia --- 3 

Història --- 3 

Tutoria 1 1 

Treball de Recerca --- (*) 

Matèria comuna d’opció I i II 4 4 

Matèria de modalitat 4 4 

Matèria de modalitat 4 4 

Modalitat o específiques 4 o 2+2 4 o 2+2 

Total 30 30 

 

Modalitats de Batxillerat i Matèries comunes d’opció a l’Institut Llavaneres 

Modalitat de batxillerat Matèria comuna d’opció 

Ciències i Tecnologia Matemàtiques I i II 

Humanitats i Ciències Socials  

Humanitats Llatí I i II 

Ciències Socials 
Matemàtiques Aplicades a les 
Ciències Socials I i II 

 
Matèries de modalitat a l’Institut Llavaneres 
Modalitat: Humanitats i Ciències Socials 

1r de Batxillerat 

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4 

Matemàtiques CCSS I 
Llatí I 

Història del Món 
Contemporani 
Literatura Universal 

Economia 
Grec I 

Economia d’Empresa I 
Dibuix Tècnic I 
Francès 
Psicologia i Sociologia 
Religió Catòlica i Sociologia 

2n de Batxillerat 

Matemàtiques CCSS II 
Llatí II 

Geografia 
Literatura Catalana 

Història de l’Art 
Grec II 

Economia d’Empresa II 
Dibuix Tècnic II 
Literatura Castellana 
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Modalitat: Ciències i Tecnologia 
1r de Batxillerat 

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4 

Matemàtiques I Física I 
Ciències de la Terra I 

Biologia I 
Tecnologia Industrial I 

Química I 
Dibuix Tècnic I 
Mecànica i Robòtica 
Francès 
Psicologia i Sociologia 
Religió Catòlica i Sociologia 

2n de Batxillerat 

Matemàtiques II Física II 
Ciències de la Terra II 

Biologia II 
Tecnologia Industrial II 

Química II 
Dibuix Tècnic II 
Electrotècnia  
Literatura castellana 

 
• La normativa del Departament d’Educació estableix en 10 el nombre mínim d’alumnes per a què es cursi 

una matèria optativa o de modalitat.  

 
Distribució d’hores del currículum a Batxillerat 

 
Matèries Hores setmanals 

1r 2n 

Comunes (inclosa la Tutoria) 14 14 

Matèria comuna d’opció de la modalitat triada 4 4 

Matèria de la modalitat triada 4 4 

Matèria de la modalitat triada 4 4 

Matèria de qualsevol modalitat o matèries específiques 4 o 2+2 4 o 2+2 

Total 30 30 
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Concreció d’entrades i sortides al recinte escolar 
NIVELL ACCÉS HORARI ENTRADA HORARI SORTIDA 

1r ESO Porta Entrada Emergències / Escala Lateral 8:05h 14:35h 

2n ESO Porta Entrada Principal / Escala Principal 8:05h 14:35h 

3r ESO Porta Entrada Principal / Escala Principal 7:55h 14:25h 

4t ESO Porta Entrada Emergències / Escala Lateral 7:55h 14:25h 

1r BAT Porta Entrada Emergències / Escala Lateral 8:05h 14:35h 

2n BAT Porta Entrada Emergències/ Escala Lateral 7:55h 14:25h 

Distribució de les classes per nivells i horaris 

 
Distribució de l’esbarjo per nivells i horaris 

NIVELL HORARI DE PATIS ZONES D’ESBARJO 

1r ESO 10:00-10:20h / 12:20-12:35h Terrassa -1 

2n ESO 10:00-10:20h / 12:20-12:35h Terrassa 0 (Can Caralt) 

3r ESO 11-11:35h Terrassa -1 

4t ESO 11-11:35h Terrassa 0 (Can Caralt) 

1r BAT 11-11:35h Possibilitat de sortir del centre / Terrassa 0 (Rotonda) 

2n BAT 11-11:35h Possibilitat de sortir del centre / Terrassa 0 (Rotonda) 

 
Calendari i horari d’acollida. 14-09-2020. 
L’alumnat restarà a la zona marcada en el pati amb el seu grup-classe. 
A les reunions amb les famílies s’indicarà a quin grup pertany cada alumne/a. Sinó podran trobar les 
llistes penjades a l’entrada de l’edifici. S’aconsella informar als nois/es amb anterioritat per a què no 
s’acumulin a l’entrada. 
Cal que cada dia arribin a l’Institut amb la temperatura presa i amb el corresponent rentat de mans.  
Els alumnes no es poden acumular al recinte escolar ni abans ni després de la jornada d’acolliment, ni a la 
resta de dies.  

Nivell educatiu Horari de presentació del curs 2002-21 
1r ESO 10-12 h 

2n ESO 10:15-12:15h 

3r ESO 10:30-12:30h 

4t ESO 10:45-12:45h 

1r BAT 11-13h 

2n BAT 11:15-13:15h 

NIVELL 1a classe 2a classe 3a classe 4a classe 5a classe 6a classe 

1r ESO 8-9h 9-10h 10:20-11:20h 11:20-12:20h 12:35-13:35h 13:35-14:30h 

2n ESO 8-9h 9-10h 10:20-11:20h 11:20-12:20h 12:35-13:35h 13:35-14:30h 

3r ESO 8-9h 9-10h 10-11h 11:35-12:35h 12:35-13:35h 13:35-14:30h 

4t ESO 8-9h 9-10h 10-11h 11:35-12:35h 12:35-13:35h 13:35-14:30h 

1r BAT 8-9h 9-10h 10-11h 11:35-12:35h 12:35-13:35h 13:35-14:30h 

2n BAT 8-9h 9-10h 10-11h 11:35-12:35h 12:35-13:35h 13:35-14:30h 
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Cantina 

• Hi ha la possibilitat d’adquirir esmorzar a la cantina del Centre: entrepans, fruita, pastes, begudes.... 
• Per les circumstàncies peculiars del present curs, durant el primer trimestre (a revisar per la resta de 
curs) no es podrà entrar al recinte de la cantina, sinó que s’adquiriran els productes directament al 
taulell i es consumiran al pati. 
• Només es pot accedir a la cantina a les hores d’esbarjo.  

Activitats extraescolars 

• Les activitats extraescolars gestionades per l’AMPA, de moment resten en suspens a causa de la 
disminució d’activitats col·lectives per a contrarestar el possible contagi per covid-19.  

Sortides pedagògiques 

• Les sortides pedagògiques de nivell o optatives ja estan pagades en la quota de material i activitats. 
Les sortides de més d’un dia, (amb pernocta, com ara colònies, intercanvis lingüístics, etc) no queden 
incloses a la quota abans esmentada. 
 
• S’avisarà amb antelació suficient per a cada sortida, i cal signar una autorització específica per a les 
sortides fora del municipi. 
 
• Les sortides pel municipi es duran a terme amb el grup estable, amb mascareta i amb distància de 
seguretat, prèvia autorització signada per la família a principis de curs. 
 
• Per poder participar en les activitats extraordinàries abans esmentades, cal estar al corrent de 
pagament de la quota ordinària de material i activitats. 

 
• Aquest curs escolar, a l’expectativa de la situació sanitària, es reduiran les sortides durant el 
primer trimestre; o bé s’adaptaran a les noves normes (salut/higiene/distanciament) o es 
transformaran en alternatives (tallers externs a les aules).  

 
• En el cas que es reduïssin costos en concepte d’activitats i sortides, es retornarien els imports 
corresponents o es gestionarien per a la reducció de la quota del proper curs, tal i com s’ha fet a la fi 
del curs 2019-20. 
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Protocol respecte a Mòbils i Patinets 
 

Els telèfons mòbils són dispositius plenament integrats en la vida actual de les persones. I són aparells 
molt útils també per a certes activitats escolars. En cursos passats es va comprovar, però, que molts 
alumnes en feien un ús inadequat i abusiu, generant així conflictes per a la seva utilització, tant a les 
aules com als passadissos. En el curs actual, més que mai, la circulació pels passadissos ha de ser àgil, 
distanciada i ordenada.  

 
D’altra banda, cada cop més alumnes estaven més pendents del mòbil a l’hora del pati que de fer una 
vida més “normal”. Aquesta addicció ens va fer veure i preocupar, als docents,  que hi havia molts nois 
afectats per aquesta nova forma de “no relacionar-se”, o fer-ho de forma “virtual”. Per aquest motiu, 
tant el Claustre de professors, com el Consell Escolar van aprovar una nova normativa, inclosa a les NFC 
que regula l’ús dels mòbils al centre. 

 
Per tot això, volem aclarir que : 

• Els alumnes poden portar el mòbil a l'institut, per fer-ne ús a la sortida a migdia (avisar família, 
etc.),  però no en poden fer ús en tot el recinte i horari escolar, tret que el/la professor/a ho 
requereixi en una activitat lectiva.  

• Dins del recinte escolar, el mòbil haurà d’estar desconnectat o en “mode avió”, i no pot estar a la 
vista.  Això inclou el període d’esbarjo. 

• Dins del centre no hi ha cap urgència que justifiqui la utilització del telèfon mòbil. 

• La comunicació amb l’institut és fàcil i immediata i, en cas de necessitat imperiosa que justifiqués 
la interrupció d’una classe, la consergeria està plenament capacitada per fer-ho amb eficàcia i 
diligència. Es recorda als pares que la manera que tenen de contactar amb els fills en horari 
escolar és mitjançant el telèfon del centre: 937926994.  

• En cas que un/a alumne/a s’hagi de posar en contacte amb la família, s’utilitzarà el telèfon de 
consergeria. 

• El centre no es fa responsable de pèrdues o robatoris ni dedicarà esforços a recuperar mòbils 
extraviats. 
 

Pel que fa als patinets, “skates”, etc, no és permès d’introduir-los als edificis, si no és en una bossa 
d’esport o similar i tancada. L’aparició de patinets elèctrics, i el risc derivat de la seva possible utilització 
als passadissos, fan que s’apliqui aquesta norma. Una possible alternativa és deixar-los lligats a les 
barres preparades per al seu ús que hi ha al pati. El centre, en cap cas, es fa responsable d’aquests 
aparells. 

 
Evidentment, la instrucció dels alumnes és responsabilitat del personal del centre, però l’educació dels 
nois/es és de tots. 
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Protocol i Mesures de salut i higiene. Material adequat per accedir al recinte escolar. 
 

   Segons el Pla d’Obertura del Centre per al curs 2020-21 l’alumnat (també el professorat i PAS en els punts 
que els afecta) de l’Institut Llavaneres estarà subjecte a les següents indicacions sanitàries: 
 

- És obligatori prendre la temperatura al noi/a abans de sortir de casa, així com rentar-se les mans amb 
sabó i/o gel hidroalcohòlic (dissolució 70-90) abans de l’arribada al centre escolar. 
 

- És obligatori l’ús de mascareta (higiènica o quirúrgica) per a tot el personal des de l’entrada fins a la 
sortida del recinte. Per tant, és un material personal i intransferible que s’ha de portar de casa. Cal portar-
ne 2 (de recanvi, per pèrdua o perquè estigui malmesa). Es recomanen les mascaretes de roba 
homologades per a allargar la seva duració. 
 

- És obligatori portar a les classes d’Educació física, a més de la mascareta, desodorant, tovalloletes 
humides, mitjons i samarreta de recanvi. Durant el 1r trimestre o fins que millori la situació sanitària, els 
alumnes no utilitzaran les dutxes després de les classes d’E. Física.  

 
- És recomanable que tothom porti el següent material per a ús personal, diàriament: 

 

• Petita ampolleta de gel hidroalcohòlic per rentar-se les mans abans d’entrar al recinte. 

• Tovalloletes humides. 

• Guants de roba fina. 

• Aquests estris dins d’un necesser o bosseta. 

• Ampolleta d’aigua diària. 

• Material informàtic si així ho indica el professorat. 

 
Protocol de l’ús de dispositius portàtils a l’Institut. 
Alumnat ESO 2, 3 i 4 / BAT 1 i 2. 
L’alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO així com el de 1r i 2n de BATXILLERAT han de tenir un dispositiu portàtil 
individual per a poder seguir les classes en cas de confinament per pandèmia del Covid-19 o bé per a 
realitzar tasques a l’aula dirigides pel professorat. S’avisarà amb antelació l’alumnat en el cas que hagin 
de portar el seu dispositiu al centre.  
Normativa i Consells d’ús: 
- El dispositiu portàtil que utilitzi l’alumne/a és propietat i responsabilitat d’ell/a mateix/a.  
- Quan es porti a l’Institut, per indicació del professorat, serà exclusivament una eina de treball. En cap 
moment es pot fer servir l’ordinador per fer tasques diferents a les que indiqui el professor/a. En horari 
escolar, els ordinadors són d’ús exclusivament acadèmic. 
- Cal portar l’aparell completament carregat.  
- No es pot portar el carregador a l’Institut ja que no es poden endollar tants dispositius en una classe. I 
així pesa menys la motxilla. 
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- El portàtil s’engega quan ho demana el professor/a. És qui dirigeix la classe i decideix el que cal fer en 
cada moment. A classe, la tapa ha de restar abaixada fins que el professor/a ho digui. O restar a la 
motxilla si no se’n fa ús. No ha de quedar a l’abast de ningú més que no sigui el seu propietari.  
 
- En acabar les classes a les 14:30h l’ordinador s’haurà d’emportar a casa per tal de tenir l’endemà la 
bateria completament carregada. No es pot dur a la mà, sinó guardat a la motxilla i/o dins la funda. 
- El portàtil només es pot fer servir a l’aula. Si calgués en algun altre espai, ja ho indicaria el professor/a.  
- Cada alumne/a ha de treballar amb el seu ordinador i no fer servir el del company/a, sempre que el 
professorat no digui el contrari. 
- La webcam o els auriculars només s’utilitzaran quan així ho indiqui el professorat. Mai s’ha de 
fotografiar altres persones dins del centre ni enregistrar la seva veu.  
- El professorat pot fer apagar o requisar l’aparell quan se’n faci un mal ús i avisar la família de l’alumne/a. 
- Cal que l’alumne/a porti un identificador en el seu portàtil amb les seves dades personals.  
- Determinat programari no es pot utilizar dins de l’Institut, bé perquè pot distreure l’alumne/a de la seva 
activitat principal (missatgeria instantània, xat, xarxes socials…) o perquè pot alentir el funcionament de la 
xarxa (intercanvi de fitxers Pp…), si no és per indicació expressa del profesor/a. Si es detecta l’ús d’algun 
programari inadequat, es restaurarà el sistema operatiu a l’estat inicial, amb la pèrdua de totes les dades 
que hi pogués haver. 
 
- No es pot compartir material protegit per drets d’autor. 
- A les guàrdies no es farà ús de l’ordinador si no hi ha una indicació expressa del profesor/a que 
encarrega la feina i/o vigila l’aula.  
- Cal tenir sempre a mà paper i bolígraf per si falla l’ordinador, la connexió a la xarxa o perquè calgui 
prendre notes a mà.  
- En els casos que l’alumnat no faci cas de les instruccions del professorat o incompleixi alguna de les 
normes anteriors, se li posarà falta que correspongui a la gravetat i/o reincidència dels fets. Les sancions 
per aquestes faltes s’aplicarà segons l’establert al Reglament de Règim Intern.  
 
És convenient que: 
- El dispositiu portàtil porti funda o la motxilla tingui una funda destinada per aquest ús.  
- S’acompanyi el dispositiu amb un ratolí, uns auriculars I un micròfon. 
- Es contracti una assegurança donat que l’ordinador és responsabilitat de l’alumne/a. En cas de pèrdua o 
desperfectes, el centre no se’n farà responsable.  
- Que es passi periòdicament un antivirus. No és convenient compartir llapis de memòria. 
- Es faci una copia de seguretat periòdica dels documents i es tingui una copia endreçada en carpetes 
d’àmbit i matèria a l’espai al núvol personal (Drive, Dropbox, One Drive, etc).  
 
Incidències tècniques: 
- Quan ens trobem amb un problema tècnic, en cap cas podrem interrompre la classe. Actuarem de la 
següent forma: 
* Ho tornarem a intentar. 
* Ho provarem per altres camins. 
* Reiniciarem l’ordinador. 
* No aturarem en cap cas la classe i esperarem al final per a solucionar-lo. 
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* Si no es pot solucionar ràpidament, es continuarà la classe amb paper i bolígraf.  
 
- La Coordinació TIC de l’Institut no dona suport ni fa manteniment dels equips propietat dels alumnes. És 
responsabilitat dels alumnes la instal.lació i manipulació dels equips.  
 
Mesures de seguretat: 
- El Reglament de Règim Intern sancionarà aquells alumnes que no compleixin les normes anteriorment 
exposades. 
- L’alumnat ha de guardar convenientment l’aparell al final de la classe i tenir-ne cura, així com de la resta 
de material personal i comú de l’aula. 
- El professorat ha de vetllar per al bon ús dels dispositius, així com fer constar a la Comissió de 
Convivència si hi ha algun alumne/a que vulnera la normativa. 
- Si un alumne/a fa un mal ús reiteradament del dispositiu seu o aliè (jocs a classe, pàgines no adequades, 
fer fotos, gravar converses de classe, exposar a l’escriptori o exterior fotografies o videos de contingut 
obscè, violent, sexista, racista, discriminatori, vexatori…, interferències amb material de companys…), se li 
restringirà l’ús una temporada segons consideri la Comissió de Convivència.  
- El professorat tancarà sempre les aules amb clau quan l’alumnat n’hagi de marxar (classes en altres 
espais, hora d’esbarjo…).  
 

• En el cas que un alumne/a que no cursi 1r d’ESO hagi adquirit un Chromebook mitjançant l’empresa 
Iddink gestionada per l’AMPA, les condicions d’ús i manteniment seran les mateixes explicitades en el 
document destinat a les famílies de 1r d’ESO. 
 
Equip docent / Equip directiu 
Institut Llavaneres 
Setembre 2020 

 
 
 
 
 

• Els documents i protocols de l’Institut Llavaneres seran actualitzats i penjats a la pàgina web durant el 
curs escolar i poden ser consultats per tota la Comunitat educativa. 

• Donades les circumstàncies actuals, el Departament d’Educació ens ha informat que les normatives 
vigents poden ser canviables sovint en funció de l’estat de la pandèmia. Per tant, la seva revisió és 
constant. 
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Institut Llavaneres. Calendari. Curs 2020-21. 
14/09 (dll) → Inici de curs. Rebuda de l’alumnat. 

21/05 (dc) → Últim dia del procés d’avaluació ordinària de l’alumnat de BAT2. 

23/06 (dx) → Últim dia de classes. 

Dies festius i vacances escolars 

  11/09 (dv) → Diada de Catalunya 15/02 (dll) →  Festa de lliure disposició 

  12/10 (dll) →  Festa del Pilar de 29/3 (dll) a 5/04 (dll) → Vacances Setmana Santa 

30/11 (dll) → Festa local de Sant Andreu 30/04 (dv) → Festa de lliure disposició 

07/12 (dll) →  Festa de lliure disposició 24/05 (dll) → Festa de lliure disposició 

08/12 (dm) → Festa de la Immaculada 24/06 (dv) → Festa de Sant Joan 

de 22/12 (dm) a 07/01 (dj) → Vacances Nadal  

  

Activitats específiques del centre aturades temporalment pel risc de pandèmia 

• Sortida a La Granja (1r ESO). Cohesió grup.→ 

• Setmana de la ciència →  

• Santa Cecília (activitat musical) →  

• Proves Cangur tot alumnat institut→  

• Viatge a Madrid ESO4 → 

• Festival de Nadal →  

• Cantada Nadales al municipi i a la televisió→ 

 

• Treballs de síntesi ESO1, ESO2, ESO3 i Projecte de 

recerca ESO4 →  

• Colònies 1r i 2n ESO→  

• Jornades Culturals →  

• Premi Port Aventura dels concursos “La 
classe més culta” i “Comparses de Carnaval”. 

• Viatges de llengües estrangeres: Oxford / Cotlliure → 

• Intercanvi d’alumnat Llavaneres / Alemanya → 

• BAT1, viatge d’estudis → 

P.A.U. 

• Convocatòria de setembre 2020 → exàmens 21, 22 i 25/09 

• Convocatòria de juny 2021 → a concretar pel Departament d’Educació. 

• Convocatòria de setembre 2021.→ a concretar pel Departament d’Educació. 
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Avaluacions: Només fixada la 1a, la resta provisionals en funció de l’evolució de la pandèmia. 

 

Primera 
• ESO → juntes 14/12 ESO1,3 (tarda) i 15/12 ESO2,4 (tarda); notes 21/12 

• BAT → proves 19-25/11; juntes 02/12 BAT2 (tarda) i 09/12 BAT1 (tarda); notes 21/12 

Segona 

• ESO → juntes  08/03 ESO1,3 (tarda) i 15/03 ESO2,4 (tarda); notes 26/03 

• BAT2→ proves 03-09/02; juntes 17/02 BAT2 (tarda); notes 26/03 

• BAT1→ proves 11-17/03; juntes 24/03 BAT1 (tarda); notes 26/03 

Tercera i final 
ordinària 

• ESO → juntes 14 i 15/06 (tarda); notes 18/06 

• BAT2 → proves 3a 03-07/05; juntes 3a 12/05; notes 12-13/05 

• BAT2 → proves de recuperació interna 17-21/05; juntes 25/05; notes 26/05 

• BAT1 → proves 3a 27/05-02/06; juntes 09/06; notes 09-10/06 

• BAT1 → proves de recuperació interna 14-22/06; juntes 23/06 (tarda); notes23/06 

Final 
extraordinària 

• ESO: proves 21-24/06 juntes 28/06; notes 28/06; atenció a les famílies i reclamacions ESO 29 i 
30 (fins les 14h)/06 

• BAT2: 14-22/06; juntes 23/06; notes 23/06 

• BAT 1: Setembre 2021 

• BAT: atenció a les famílies i reclamacions BAT 24 i 28 (fins les 14h)/06 

Específiques 
 
 

• ESO4 → avaluació diagnòstica 17 i 18/02 

• BAT2 → matèries pendents de 1r curs, proves recuperació 21/04 


