
 
FI DE CURS 2N BATXILLERAT 

Calendari de l’alumnat 
 
 

Dilluns 4 de maig 

● Comunicació a l’alumnat de les tasques de recuperació de trimestres pendents: 
○ La data límit perquè l’alumnat faci proves o retorni tasques de recuperació és el              

Divendres 15 de Maig 
● Lliurament telemàtic de les memòries escrites, TRs Nocturn 

 

5, 6, 7, 8 de maig 

● Proves finals, matèries IOC 

 

Dilluns 11 de maig 

● Defensa oral dels TRs de nocturn  

 

Dijous 14 de maig 

● Publicació dels resultats proves finals, IOC 

 

Divendres 15 de maig 

● Final termini per lliurament tasques ordinàries, 3ª avaluació 
● Final termini per lliurament tasques recuperació trimestres suspesos 
● Final de curs 2n Batx, D i N 

 

Dilluns 18 de maig 

● Final termini per lliurament tasques de recuperació de matèries pendents de 1r diürn. 12:00              
hores. 

● Exàmens de recuperació, IOC 

 

Dimarts 19 de maig 

● Exàmens de recuperació, IOC 
● Final termini per lliurament tasques de recuperació de matèries pendents de 1r nocturn.             

12:00 hores. 
 

Divendres 22 de maig 

● Inici del lliurament de notes finals de 2n de Batxillerat diürn 



 

● Comunicació de les tasques de recuperació així com del termini per lliurar-les. 
○ La data límit per lliurar tasques, o realitzar proves, serà l’11 de juny, tant a diürn                

com a nocturn. 

 

Dilluns 25 de maig 

● Publicació de les  notes recuperació IOC. 
● Inici del lliurament de notes finals, 2n de  Batxillerat nocturn. 
● Inici activitats preparació PAU D i N 

 

Dimarts 26 de maig 

● Atenció a possibles reclamacions de nota (contacte directe alumnat-professorat); correu          
electrònic. 

 

Dimecres 27 de maig 

● Límit reclamacions de nota a Direcció (escrit alumnat-Director). Cal que l’alumne/a           
s’identifiqui i exposi clarament els motius de la seva reclamació, i adreci un escrit a               
fcaudet@xtec.cat. 

○ Diürn: fins les 15:00 
○ Nocturn: fins les 21:00 

 

31 de maig - 5 de juny 

● Acompanyament en la matrícula a les PAU (Secretaria i Coordinador de Batxillerat). Aviat             
rebreu informació sobre el procediment i les dates exactes. 

 

Dimarts 9 de juny 

● Lliurament del TR, convocatòria extraordinària, diürn i nocturn 

 

Dijous 11 de juny 

● Data límit lliurament tasques de recuperació (avaluació final extraordinària), 2n Batx diürn i             
nocturn 

 

Divendres 12 de juny 

● Defensa del TR convocatòria extraordinària diürn i nocturn 

 

Dilluns 15 de juny 

mailto:fcaudet@xtec.cat


 

● Final matrícula PAU 

 

Dimecres 17 de juny 

● Atenció reclamacions de nota (contacte directe alumnat-professorat), convocatòria        
extraordinària 2n Batxillerat. 

 

Dijous 18 de juny 

● Límit reclamacions de nota a Direcció (alumnat) 

 
 
 


