
CALENDARI FINAL DE CURS 2n BATXILLERAT 

ALUMNAT  CURS 15-16 

 

Dimecres   4  a dimarts 

10 de maig 

Exàmens 3a. aval. 2n BTL 

Dilluns 9 i dimarts 10 

maig 

Proves accés CFGS 

Dimecres 11 maig Consultes al professorat 

Dijous 12  maig 12:30  Entrega notes 3a aval. a l’aula  

Divendres 13 Maig Festa lliure disposició 

Dilluns 16 Maig  Festa 2na Pasqua 

Dimarts 17 maig a 
dilluns 23 maig 

Exàmens de recuperació avaluació ordinària 

Divendres 20 de maig a 
dijous 2 de juny 

Període de formalització matrícula PAU. Aquí 
triareu de quines matèries de modalitat us 
examinareu a la fase general i de quina/es a la 

fase específica. Per obtenir el full de matrícula 
PAU necessitareu el DNI i el codi accesnet. Cal 

notificar qualsevol errada en aquest full abans de 
fer el pagament. 

Dimecres 25 de maig Inici classes PAU i repàs alumnat recuperació 
extraordinària. 

Es manté l’horari del curs. 

Dijous 26 de maig – 
dimecres 1 de juny 

Pre-inscripció Cicles Formatius de Grau Superior. 

Divendres 27 maig 12:30 Entrega de butlletins amb notes finals a 
l’aula + calendari recuperacions avaluació 

extraordinària. 

24h per fer reclamació per ESCRIT al cap d’àrea 

amb el document “Reclamacions” que us donarà 
el tutor/a. 

Dilluns 30 maig Qualificacions definitives prova accés CFGS 
13:30 Final període de reclamacions 

Dijous 2 juny Darrer dia per formalitzar matrícula PAU.  

Darrer dia per fer el pagament de les taxes.       
(aprox 110€) IMPRORROGABLE. 



Dimarts 31 maig a 
divendres 10 de juny 

Al matí, passar per Secretaria a formalitzar el 
títol de batxillerat. Necessari per formalitzar la 

matrícula a la universitat. Preu aprox: 60€ (Fam. 
Nombrosa 50%) 

Dilluns 6 juny (data 
provisional) 

Inici període de preinscripció universitària a 
través del portal accesnet. 

Divendres 10  juny Final classes PAU. 

Assignació del tribunal PAU a través del portal 
accesnet. 

Divendres 10  juny 13:30 Tutoria. Informació tribunal i punt de 
trobada el dia de les PAU. 

Cal presentar-se dimarts 14 de juny a les 8:00h. 

Dilluns 13 juny a dilluns 

20 juny 

Recuperacions extraordinàries. 

Dimarts 14, dimecres 15 

i dijous 16 juny 

SELECTIVITAT  (*) 

Recordeu que cal portar el DNI i el full de 
pagament. 

Dijous  16 juny 20:00 FESTA DE COMIAT PROMOCIÓ 14-16 

Dimecres 22 Juny 10:00 Entrega notes finals aval. extraord.  Inici 

període de reclamacions. Cal fer les reclamacions 
per ESCRIT i lliurar el document al Cap d’Àrea 
corresponent. 

Alumnat que ha de repetir ha de passar per 
secretaria de l’escola per confirmar plaça. 

Dijous 23 Juny 10:00 Final període reclamacions 

Dilluns 27 juny Tot l’alumnat de 2n de batxillerat retorna els 

llibres compartits (inclòs repetidors) 

Dimecres 29 juny Per internet l’alumnat pot conèixer la nota de les 

PAU. Important , descarregar-se  la targeta PAU. 

Dimecres 29 juny a  

divendres 1 juliol 

 

Sol·licitud  de reclamació i doble correcció. S’ha 

de fer per internet a través del portal accesnet. 

Dijous 30 juny Recollir resguard del títol de batxillerat 
secretaria de l’escola a partir de les 9:00 

Divendres 1 de juliol 
(data provisional) 

Darrer dia per fer/modificar la preinscripció 
universitària a través del portal accesnet. 



Dilluns 4 juliol L’alumnat que vol fer PAU al setembre , pot 
recollir  llibres a l’escola. S’ha de deixar un 

dipòsit de 50€. 

Dimarts 5 jul a  

dimarts 12 

Període matriculació CFGS. 

Dilluns 11 juliol Per internet o presencialment obtenció del 

resultat de les reclamacions. 

Dilluns 11 a dimecres 13 
juliol 

Sol·licitud de reclamació a la doble correcció. 
Presencialment o internet. 

Dimarts 19 juliol Resultats de la reclamació a la doble correcció 

Dimarts 19 a dijous 21 
juliol 

Matriculació lliure a la convocatòria de 
Selectivitat de setembre al portal accesnet 

Divendres 29 juliol Per internet assignació del tribunal i lloc 
d’examen PAU setembre 

Dimarts 6, dimecres 7 i 
dijous 8 setembre 

Selectivitat 

Divendres 9 setembre L’alumnat que ha fet les PAU al setembre retorna 
els llibres i recupera dipòsit. 

Dimarts 20 setembre Presencialment, resultat de les PAU (a l’oficina de 
les PAU) 

 

  



(*)PAU dimarts 14 de juny / dm 6 de setembre 
8:30-9:00 Comprovació de les dades dels estudiants 
9:00-10:30 Llengua castellana i literatura 

11:00-12:30 Llengua catalana i literatura 
13:00-14:30 Economia de l’empresa 

Química 

15:30-17:00 Literatura castellana 
Dibuix tècnic 

 

PAU dimecres 15 de juny / dc 7 de setembre 
8:30-10:00 Història o Història de la filosofia 
10:30-12:00 Llengua estrangera 
12:30-14:00 Matemàtiques aplicades a les ciències socials 

CTMA 
Disseny 

15:00-16:30 Història de l’art 
Electrotècnia 

 

PAU dijous 16 de juny / dj 8 de setembre 
8:30-10:00 Geografia  

Física 
10:30-12:00 Llatí  

Matemàtiques 

Dibuix Artístic 
12:30-14:00 Biologia  

Cultura Audiovisual 
15:00-16:30 Literatura Catalana 

Tecnologia Industrial 

 

 

 
 

 

 


