ÍNDEX

1. ESTRUCTURA D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ
2. DADES D’INTERÈS
3. SERVEIS DE L’INSTITUT
4. ACTIVITATS ESCOLARS
5. ASSISTÈNCIA i NORMES DE CONVIVÈNCIA
6. CONTACTES FAMÍLIES – CENTRE
7. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
8. EQUIPS DOCENTS
9. CURRÍCULUM
10. TREBALL DE RECERCA
11. AVALUACIÓ I PAS DE CURS
12. ACCÉS A LA UNIVERSITAT
13. CALENDARI

2

1. ESTRUCTURA D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ
Equip Directiu:
Direcció
Cap d'Estudis
Cap d'Estudis FP
Coordinació Pedagògica
Secretari
Administrador
Cap d'Estudis Adjunta

Dolors Sánchez García
Gabriel Montserrat Sobré
José Luis Medina García
Elisabet Jané Goset
Oriol Caixach Belzuz
Felix Torres Martos
Mireia Panadés Uroz

Òrgans de Coordinació:
Coordinació ESO
Coordinació BAT
Coordinació Cicles i FCT
Coord. Activitats Complement.
Coordinació de Mediació
Orientació psicopedagògica
Coordinació Comunicació

Josepa Soriano Llorca
Ramon Serinyà Blasco
Sílvia Pérez Lizana
Carlos Fernández Álvarez
Íngrid Filella Santiño
Sandra Soto Lara
Fabio Martínez Yemail

AMPA:

Carme Partera Luque

Presidenta
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2. DADES D’INTERÈS

Adreça postal, telèfon:

C/ Calderón, 56
08201 Sabadell
Tel. 93 725 87 44

Adreça electrònica:

a8024741@xtec.cat

Lloc web:

www.escolaindustrial.org

Plataforma de comunicació:

https://escolaindustrial.ieduca.com

Secretaria:
Horari d'atenció al públic:
Matins: 10.00h a 14.00h de dilluns a divendres.
Tarda: 17.00h a 18.30 h dilluns i dimecres.
Horari d’estiu (juny-setembre): Matí: 9.00 h a 14.00 h de dilluns a divendres.
Correu electrònic: secretaria@escolaindustrial.org
Les consultes s’han de fer a través del correu o demanant cita prèvia.

3. SERVEIS DE L’INSTITUT
Biblioteca
És un espai que s’està habilitant com a espai per al foment de la cultura i l’art. Enguany,
durant les hores lectives, s’utilitza com a aula de música. A les tardes s’hi realitzarà reforç
acadèmic, dins de les activitats extraescolars.
Servei de Menjador: El curs 2021-2022, degut a la pandèmia de COVID19, no es pot oferir
aquest servei. L’espai del menjador s’ha habilitat com a aula ordinària.
Cafeteria: Degut a la pandèmia de la covid-19, durant el curs 2021-2022 no es pot oferir
aquest servei. L’espai de la cafeteria s’ha habilitat com a aula de reunions i estudi.
Consignes: L’AMPA posa a la disposició dels alumnes un servei de lloguer de consignes,
ubicades als vestíbuls de l’Institut, que serveixen perquè l’alumnat desi els seus estris
escolars. Per a qualsevol dubte o aclariment poseu-vos en contacte amb l’AMPA:
https://www.ampaindustrial.org/inscripcions o consignes@ampaindustrial.org .
Activitats extraescolars:.
El curs 2021-2022, s’ofereixen les activitats de voleibol i repàs escolar. Per més informació
contactar amb secretaria (secretaria@escolaindustrial.org).
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4. ACTIVITATS ESCOLARS
Autorització de les activitats
Cada curs, les famílies heu d'autoritzar per escrit la participació dels vostres fills/es menors
d'edat a les diverses activitats que es preveuen dins la programació del curs fora del recinte
escolar. Cal recordar que les activitats i sortides fora del recinte escolar formen part de la
programació de matèries del curs i que, per tant, s’han de considerar com a obligatòries.
L’alumnat que no hi assisteixi haurà de justificar l’absència.
Pagaments de les activitats
El pagament de totes les activitats programades caldrà que es faci al número de compte
següent:
ES42 0081 0195 7100 0129 2939 del Banc Sabadell, a qualsevol sucursal.
FORMES DE PAGAMENT:

Compte: ES42 0081 0195 7100 0129 2939

✔ Transferència bancària (pot estar subjecta a comissions del banc).
✔ En efectiu al Banc Sabadell (pot estar subjecta a comissions del banc).
✔ En qualsevol caixer automàtic del Banc Sabadell, amb qualsevol targeta de qualsevol
entitat financera o amb llibreta del Banc Sabadell (sense cost):
Procediment:
1.- Introduïu la targeta i escolliu l’opció més operacions i després l’opció pagament a tercers.
2.- Entreu PIN de la targeta i a continuació el codi d’entitat 5521 i accepteu. Accepteu la
pantalla de confirmació només si surt l’Institut Escola Industrial.
3.- Escolliu PAGAMENTS i entreu l’import a pagar, amb 2 decimals. Accepteu.
4.- A la informació addicional indiqueu el nom i cognoms de l’alumne, el curs i la referència
de l’activitat (CODI) corresponent. L’acreditació de l’operació bancària realitzada ("full
d’ingrés"), s’haurà de lliurar al tutor/a, al més aviat possible.

5. ASSISTÈNCIA I NORMES DE CONVIVÈNCIA
Assistència
L’assistència a classe és obligatòria, ja que forma part de l’avaluació contínua.
Entrades i sortides
Per sortir del Centre (esbarjo, absència de professorat, convalidacions...) l’alumnat dels
ensenyaments postobligatoris ha de tenir l’autorització del personal del centre i mostrar el
carnet d’estudiant.
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Dret de vaga.
Per exercir el dret de vaga, l’alumnat menor d’edat ha de comptar amb autorització
paterna; ha de tractar-se d’una vaga convocada legalment per un sindicat, aprovada pel
Consell de delegats i comunicada amb tres dies d’antelació a Prefectura d’estudis mitjançant
escrit signat i amb DNI de l’alumnat participant, annexant-hi còpia de la convocatòria i
que, finalment, sigui reconeguda pel Consell Escolar. En aquests casos es considerarà
justificada l’absència.

NORMES DE CONVIVÈNCIA PER AL CURS 2021-22
L’alumnat només podrà romandre al Centre durant el seu horari lectiu.
L’alumnat ha de portar la mascareta posada a tot el recinte escolar.
Per una bona convivència i per un bon funcionament del curs, es recorda a l’alumnat les
següents normes de convivència i de funcionament:
Absències, retards i justificació
1. Cal justificar les absències degudament, amb un comunicat dels pares, del metge o
d’altres.
El professorat afectat és qui té la darrera paraula a l’hora d’acceptar la justificació.
Les justificacions es presentaran per escrit (preferentment per correu electrònic a través de
l’iEduca) al professorat de la matèria i al tutor/a, en un termini de 3 dies després de la
reincorporació de l’alumne/a.
2. L’alumnat que arribi tard es deixarà entrar a l’aula, i el professorat anotarà la incidència.
Al finalitzar la classe, si l’alumnat disposa d’un justificant oficial (mèdic, de l’Ajuntament, de la
policia…) i el professorat ho considera oportú, ho considerarà justificat.
L’alumnat que arribi tard ha les 8h del matí (primera classe) sense justificació, no podrà
entrar a classe i suposarà una falta d’assistència.
3. Quan un alumne/a hagi de sortir per anar al metge, o per altres motius personals, haurà
de presentar un document justificatiu al professor/a corresponent. En cas de no tenir-lo,
s’haurà d’omplir un full a Recepció amb els motius de la sortida i signar-lo.
4. Quan l’alumnat cursi només algunes matèries soltes podrà sortir del centre, prèvia
presentació del seu carnet escolar (que serà de diferent color) a Recepció.
5. En cas de faltar per raons de força major a un examen o a qualsevol altra activitat
prevista d’avaluació, el professorat decidirà, prèvia presentació d’una justificació adient
(certificació mèdica en cas de malaltia), la data en què l’alumne/a podrà realitzar aquest
examen /activitat, que podria ser quan es facin les proves de recuperació.
Mai podrà ser en una hora lectiva d’una altra matèria.
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6. Les absències prèvies a l’examen d’una altra matèria (i que no siguin per raons de força
major) poden comportar la penalització de 2 punts en aquest examen.
Caldrà que el professorat afectat per l’absència de l’alumnat ho comuniqui el més aviat
possible a qui ha programat la prova.
7. L’alumne/a que tingui tres faltes d’assistència per trimestre sense justificar perdrà el
dret a l’avaluació d’aquest parcial i s’haurà de presentar a la recuperació. En cas de no
participar en un mínim de les activitats que donen dret a l’avaluació contínua, l’alumne/a
només podrà presentar-se a l’avaluació extraordinària.
L’alumnat que acumulin un total de 9 faltes sense justificar al llarg del curs perdrà
automàticament el dret de presentar-se a la prova final de recuperació i haurà de presentar-se
a les proves extraordinàries.
8. L'absència sistemàtica i reiterada d’un alumne/a de batxillerat durant 15 dies hàbils, pot
comportar l'anul·lació de la matrícula.

Ordre i convivència
9. El respecte a persones, instal·lacions i material ha de presidir en tot moment l’activitat
acadèmica. Si no es tracta bé el seu mobiliari (portes, finestres, tasses, cisternes…) es
considera una falta greu als béns de l’institut.
Els lavabos podran ser tancats amb clau si no es respecten les normes de convivència. En
aquest cas, la clau s’haurà de demanar al professorat.
10. En cas d’absència o retard d’un professor/a, l’alumnat esperarà a l’aula en silenci.
Al cap de 15 minuts, el delegat o un altre representant del grup avisarà de l’absència a
Coordinació/Cap d’Estudis/Direcció que són els únics que poden autoritzar la sortida del
Centre.
En cap cas els alumnes marxaran si no és amb aquesta autorització expressa.
La sortida del centre sense aquesta autorització serà computada com una absència
injustificada.
11. A l’hora de l’esbarjo l’alumnat de BAT ha de
passadissos i sortir del Centre.

sortir de l’aula, deixar lliure els

12. En acabar les classes, les aules restaran amb els ordinadors, llums i finestres tancades i
les cadires damunt les taules. El professorat d’aquesta última hora serà l’encarregat de
comprovar-ho.
13. Quan l’alumnat finalitzi un examen no podrà sortir de l’aula.
14. L’ús de l’ascensor queda restringit al professorat i a l’alumnat que pateix alguna
discapacitat. L’alumnat afectat haurà de sol·licitar al professorat l’accés a l’ascensor de l’edifici
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A, i a Recepció per pujar a l’edifici B. També pot sol·licitar la clau a Prefectura d’estudis,
deixant 5 € en dipòsit.
15. No es pot fumar en tot el recinte. No complir aquesta norma suposarà una sanció
disciplinària.
16. L’alumnat té prohibit fer fotografies/vídeo en el centre sense autorització. A l’aula, el
mòbil no pot estar a la vista i ha d’estar apagat. El professorat pot requisar l’aparell, que
quedarà dipositat a Prefectura d’Estudis durant una setmana, a no ser que vingui la família a
recollir-lo. En cas de negar-se a entregar el mòbil, la incidència serà considerada molt greu .

Mesures correctores
17. Davant d’una actitud contrària a les normes de convivència s’omplirà un full de
notificació a la família signat pel professor/a que l’hagi presenciat. La família signarà el full i
l’alumnat el tornarà al tutor/a del grup. En aquesta notificació és comunicarà la sanció
adoptada per Prefectura d’estudis i coordinació de Batxillerat.
18. Si l’alumne/a es nega a seguir les indicacions del professorat, la incidència pot ser
considerada molt greu i pot comportar l’expulsió temporal del Centre.
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6. CONTACTE PARES/MARES – CENTRE
Entrevistes i visites
Per tractar qualsevol tema relacionat amb el vostre fill/a heu de contactar amb el tutor/a per
correu electrònic.
Recordeu que les entrevistes hauran de fer-se dins l’horari escolar i concertades amb
antelació a través del correu electrònic del/de la tutor/a. A més, és important avisar amb
antelació, ja que el tutor/a necessita programar totes les entrevistes que ha de realitzar.

E-mail de les tutories:
B1A

Carlos Fernández

carlos.fernandez@escolaindustrial.org

B1B

Francisco Reina

francesc.reina@escolaindustrial.org

B1C

Adriana Roca

adriana.roca@escolaindustrial.org

B2A

Sandra Díez

sandra.diez@escolaindustrial.org

B2B

Francesc Baldebey

francescx.baldebey@escolaindustrial.org

B2C

Vicent Martínez

vicent.martinez@escolaindustrial.org

7. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT)
Tal com estableix el Decret de batxillerat, “L’acció tutorial abraça el conjunt d’activitats
d’orientació personal, acadèmica i professional que s’adrecen a l’alumnat per tal d’afavorir la
seva maduresa i creixement personal i la seva preparació per a una participació responsable
en la societat; també l’ha d’orientar per prendre decisions dins l’opcionalitat que ofereix
l’estructura mateixa del batxillerat i, en acabar-lo, respecte a la continuïtat dels seus estudis
o l’accés al món laboral, tot considerant els seus interessos i els punts forts i febles del seu
perfil personal. L’acció orientadora ha de permetre identificar i desenvolupar les capacitats
de l’alumnat superant estereotips i patrons de gènere.”
Durant l’hora de tutoria setmanal es tractaran els següents temes i activitats:
PRIMER CURS

SEGON CURS

Característiques del Batxillerat
Delegats i participació
Pla d’emergència
Orientació personal
Treball de Recerca
Orientació acadèmica

Treball de Recerca
Delegats i participació
Pla d’emergència
Orientació personal
PAU
Orientació d’Estudis i Professional
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8. EQUIPS DOCENTS
L’equip docent està format pel professorat que imparteix les diferents matèries a un grup
d'alumnes al llarg del curs.
La dotació de grups per al present curs és de 3 grups a primer i 3 a segon, i els alumnes
estan distribuïts en quatre submodalitats: Ciències, Tecnologia, Humanitats i C. Socials.

Professorat de Primer curs de Batxillerat
MATÈRIES

B1A (Tecnològic)

TUTORIA
MATÈRIES COMUNES
LLENGUA CATALANA I
LENGUA CASTELLANA I

Carlos Fernández

ANGLÈS I
FILOSOFIA

Adriana Roca
Francisco Reina
Jaume Real i
Reyes Serra
Francesc
Baldebey
Isabel Gómez
Carlos Fernández

CULTURA CIENTÍFICA
EDUCACIÓ FISICA
MATÈRIES DE MODALITAT
BIOLOGIA I
CIÈNCIES TERRA I
QUIMICA I
Sandra Díez
FÍSICA I
Victor Villaronga
Josep M
TECNO. INDUSTRIAL I
Berguedà
Txell Limonero i
DIBUIX TÈCNIC I
Fabio Martínez
MATEMÀTIQUES I
Susana del Cueto
MATES CS I
ORG. EMPRESA I
ECONOMIA
LITE. UNIVERSAL
LLATÍ I
GREC I
MATÈRIES OPTATIVES
PSICOLOGIA
SOCIOLOGIA
HIST. MÓN CONTEMP.

B1B (Científic,
Humanístic)
Francisco Reina

B2C
(Social-Human.)
Adriana Roca

Adriana Roca
Francisco Reina
Marta Vila i Reyes
Serra

Adriana Roca
Francisco Reina
David Valle i Reyes
Serra

Francesc Baldebey

Francesc Baldebey

Lluís Conca
Carlos Fernández

Lluís Conca
Carlos Fernández

Mireia Panadés
Dolors Hernández
Sandra Díez
Victor Villaronga

Susana del Cueto
Carmina Altesa
Vicent Martínez
Vicent Martínez
MJ.Amores
JC Muñoz
JC Muñoz
Oriol Caixach
Francesc Baldebey
Ramon Serinyà

Oriol Caixach
Francesc Baldebey
Ramon Serinyà
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Professorat de Segon curs de Batxillerat
MATÈRIA
TUTORIA
MATÈRIES COMUNES
LLENGUA CATALANA II
LLENGUA CASTELLANA II
ANGLÈS II
HISTÒRIA
HIST. FILOSOFIA

B2A (Ciències)
Sandra Díez
Joan Calsina
M.Jesús Amores
Paulina Sacovechi
i Jorge Mendez
Ramon Serinyà
Francesc
Baldebey

B2B
(Tecn-Hum-Soc)
Francesc Baldebey

B2C
(Social-Human.)
Vicent Martínez

Joan Calsina
M.Jesús Amores
Jaume Real i Jorge
Mendez
Ramon Serinyà

Joan Calsina
M.Jesús Amores
David Valle i Jorge
Mendez
Ramon Serinyà

Francesc Baldebey

Francesc Baldebey

MATÈRIES DE
MODALITAT
BIOLOGIA II
CIÈNCIES TERRA II
QUIMICA II
FÍSICA II
TECNO. INDUSTRIAL II
ELECTROTÈCNIA
DIBUIX TÈCNIC II
MATEMÀTIQUES II
MATES CS II
ECON. EMPRESA II
GEOGRAFIA
HIST. ART
LITE. CATALANA
LITE. CASTELLANA
LLATÍ II
GREC II

Mireia Panadès i
Rosa Márquez
M.Dolors
Hernández
Sandra Díez
Víctor Villaronga

Anna M. Vilar

Sandra Díez
Víctor Villaronga
Josep M. Bergadà
Josep M. Bergadà
Txell Limonero
Anna M. Vilar
Vicent Martínez
Anaïs Estanyol
Elisabet Jané
MJ. Amores
Andrea Ballesta
J.Carles Muñoz

Carmina Altesa
Vicent Martínez
Anaïs Estanyol
Sònia Calero
Elisabet Jané
Andrea Ballesta
J.Carles Muñoz
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9. CURRÍCULUM
A primer i segon curs continua sent vigent el Decret 142/2008, d’ordenació dels
ensenyaments de batxillerat, amb l’obligatorietat de cursar una matèria comuna d’opció
pròpia de cada modalitat (Matemàtiques, Mates CS, Llatí, Fonaments Arts), tant a primer
curs com a segon, per ajustar-se als requeriments normatius.
El títol de batxillerat s’obtindrà amb la superació de totes les matèries cursades al centre.

DISTRIBUCIÓ
CURSOS:

HORÀRIA DE LES MATÈRIES COMUNES AL LLARG DELS DOS

Matèries comunes
Llengua catalana i Literatura
Llengua castellana i Literatura
Llengua estrangera (Anglès)
Educació Física
Filosofia / Hª Filosofia
Cultura Científica
Història
Tutoria
Treball de Recerca
Total

BAT1
2
2
3
2
2
2
1
14

BAT2
2
2
3
3
3
1
14

MATÈRIES DE MODALITAT. ORGANITZACIÓ DEL BATXILLERAT AL CENTRE.
4 matèries per curs (4 h lectives / setmana).
Les matèries en negreta són les obligatòries de cada opció.
1r Batxillerat
Modalitat de Ciències i Tecnologia
Opció Tecnologia
Opció Ciències
Matemàtiques I
Matemàtiques I

2n Batxillerat
Modalitat de Ciències i Tecnologia
Opció Tecnologia
Opció Ciències
Matemàtiques II
Matemàtiques II

Física I

Química I

Física II

Química II

Tecnol. Industrial I

Biologia I

Tecnol. Industrial II

Biologia II

Dibuix Tècnic I /
Química I

Ciències de Terra I
/Física I

Electrotècnia /
Química II/
Dibuix Tècnic II
(IOC)

Ciències de Terra II /
Física II
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1r Batxillerat
Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials
Opció C. Socials
Opció Humanitats
Matemàtiques CS I
Grec I
Econ. de l’Empresa I

Llatí I

Economia

Literatura Universal

Hª Món Contemporani
Psicologia (2 h) + Sociologia (2 h)

2n Batxillerat
Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials
Opció C. Socials
Opció Humanitats
Matemàtiques CS Grec II
II
Econ. d’Empresa II Llatí II
Geografia /
Liter. Catalana
Hª Art /
Liter. Castellana

Geografia /
Liter. Catalana
Ha Art /
Liter. Castellana

10. TREBALL DE RECERCA
El treball de Recerca és un treball d’investigació que han de fer tots els alumnes
obligatòriament. Es comença el segon trimestre del primer curs i finalitza el primer trimestre
del segon curs.
Calendari
Gener
Febrer
Març

Propostes dels departaments (temes o títols, objectius, línies de
recerca...), amb el nom del professor/a responsable (provisional).
Presentació de les propostes dels departaments als alumnes
(tutories).
Formació dels grups de treball. Inscripció als projectes.
Assignació dels alumnes a un projecte i a un professor/a tutor
(coordinació i tutories).

Abril / Maig

Reunió dels alumnes amb el tutor/a assignat per tal de concretar el
tema del treball, fer propostes i planificar la investigació.

Juny

Reajustament dels grups d’alumnes en funció dels alumnes aprovats.
Reunions per tal de planificar el treball de l’estiu.

Setembre-Octubre Reunions per enllestir el treball.
Finals Octubre
Lliurament del treball escrit. Presentació oral.
Sessió d’avaluació.
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11. AVALUACIÓ I PAS DE CURS
Es farà una reunió d’avaluació a mitjans del primer trimestre a primer de batxillerat, i una al
final de cada trimestre. I, a final del curs, una reunió d’avaluació final. Els alumnes que no
hagin superat amb èxit totes les matèries hauran de presentar-se a unes proves
extraordinàries de recuperació i, posteriorment, es farà una reunió extraordinària d’avaluació
d’aquests alumnes.
L’alumnat que en finalitzar el primer curs de batxillerat en règim diürn tingui avaluació
negativa en cinc o més matèries l’ha de cursar novament en la seva totalitat.
Tanmateix, l’alumnat que en finalitzar el primer curs de batxillerat en règim diürn tingui
avaluació negativa en tres o quatre matèries podrà matricular-se’n sense necessitat de
tornar a cursar les matèries ja superades. L’alumne/a que ho desitgi podrà optar per tornar a
matricular-se íntegrament a primer curs de batxillerat, renunciant a totes les qualificacions
obtingudes.
L’alumnat que en finalitzar el segon curs de batxillerat tingui avaluació negativa en algunes
matèries podrà matricular-s’hi sense necessitat de cursar novament les matèries ja
superades.
Els alumnes que hagin de repetir curs i tinguin superat el treball de recerca no hauran de
repetir-lo. Els alumnes que cursin segon de batxillerat en règim diürn amb avaluació negativa
en algunes matèries al final del segon curs podran optar també per repetir el segon curs de
batxillerat en la seva totalitat, si així ho sol·liciten i renuncien a les qualificacions obtingudes
en totes les matèries aprovades.
Webs d’orientació acadèmica:
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/
(Departament d’Ensenyament)
http://estudisuniversitaris.gencat.cat/
(Canal Universitats)
http://www.unportal.net/wb/unportal/ca/cercador/index.html
(“unportal”, informació sobre estudis superiors)

12. ACCÉS A LA UNIVERSITAT
Es parla d’una fase general obligatòria la superació de la qual permet accedir a la
universitat i té validesa indefinida; i d’una fase específica, de caràcter voluntari, que té com
a finalitat calcular una nota d’admissió per a cada títol de grau on vulgui accedir un estudiant,
en els casos en què calgui ordenar les sol·licituds d’ingrés (si l’oferta de places és inferior a
la demanda).
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Estructura de la prova: fase general i fase específica
Fase general
Consta de cinc exercicis:
1.
2.
3.
4.
5.

Llengua catalana i literatura.
Llengua castellana i literatura.
Llengua estrangera.
Història.
Matèria comuna d’opció (Matemàtiques, Mates CS, Llatí, Fonaments Arts).

La qualificació de la fase general serà la mitjana aritmètica dels 5 exercicis.
Superació de la PAU (Nota d'accés mínima de 5, fins a un màxim de 10).
Es considera que un estudiant ha superat la prova d'accés a la universitat si obté una nota
igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de
batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general (sempre que aquesta sigui superior o
igual a 4).
Aquesta nota d'accés té validesa indefinida.

Fase específica
Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat,
diferents a l'examinada en la fase general., tot i que només comptaran les dues millors
notes.
Les qualificacions de les matèries de la fase específica tenen validesa per als dos cursos
acadèmics següents.

Nota d’admissió
Incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica (només en el cas que
estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de Grau).
En aquells casos en què l'oferta de places universitàries sigui inferior a la demanda serà
necessari ordenar els estudiants segons la seva nota d'admissió (d’un mínim de 5 a un
màxim de 14).
Són importants els paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 /
0,2), en funció dels estudis que es vulguin fer (cal consultar la taula corresponent).
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13. CALENDARI
CALENDARI de BATXILLERAT curs 2021-2022

setembre

octubre

novembre

desembre

gener

febrer

març

abril

1-2
6
7
7
8
11
13
14
21
6
7
11
12
14

Exàmens extraordinaris de BAT1
Festa Major de Sabadell
Reunió professorat de BAT. Reunió de tutories
Junta d’avaluació extraordinària BAT1
Lliurament notes BAT1. Reclamacions
Diada Nacional de Catalunya
Rebuda de l’alumnat
Inici classes
Reunió iEduca I
Reunió tutors amb famílies
Reunió iEduca II
Festa de lliure disposició (1)
Festa MD Pilar
Equip docent BAT2
Lliurament Treballs de Recerca
21
dj
Junta d’avaluació 0 de BAT1
29
dv
Exposicions Treballs de Recerca
1
dl
Festa de Tots Sants
18
dj
Avaluació TdR
19
dv
Final 1a avaluació de BAT2
25
dj
Junta d’avaluació 1a de BAT2
26
dv
Final 1a avaluació de BAT1
2
dj
Junta d’avaluació 1a de BAT1
6
dl
Festa de la Constitució
7
dm Festa de lliure disposició (2)
8
dc
Festa de la Puríssima
22
dc
Darrer dia lectiu abans de les vacances de Nadal
Reinici classes
10
dl
Primera convocatòria pendents BAT1
13
dj
2-4
Esquiada BAT1
25
dv
Final 2n trimestre de BAT2
28
dl
Festa de lliure disposició (3). Carnestoltes
final de mes Fira FP a Sabadell
3
dj
Junta d’avaluació 2a de BAT2
4
dv
Final 2n trimestre de BAT1
7-11
Setmana lila
10
dj
Junta d’avaluació 2a de BAT1
18
dv
Festa de lliure disposició (4)
7
dj
2a Convocatòria pendents BAT1 i Recuperació TdR
11-18
Vacances Setmana Santa
dl
dm
dm
dc
dv
dl
dm
dm
dc
dj
dl
dm
dj

16

22
6
9
maig

dv
dv
dl

10-13

16
19

dl
dj

24-25

3

dv

6-10
6-7
8-10
7-10
juny

13-15

15
21
22

dc
dm
dc

28

dm

Sant Jordi
Final 3r trimestre de BAT2
Aplec de la Salut
Proves recuperació de BAT2
Reinici classes de BAT2. Preparació PAU
Junta d’avaluació 3a/final de BAT2
Lliurament notes finals de BAT2. Reclamacions.
Final classes de BAT
Sortida Escola de Natura a Barruera. Batxillerat Científic i
Tecnològic
Exàmens 3a avaluació B1B (humanístic) i B1C (social)
Sortida “Camins de l’exili”. Batxillerat Humanístic i Social
PAU juny
Exàmens recuperació de BAT1. Exàmens extraordinaris de
BAT2
Graduació 2n de Batxillerat (tarda)
Junta d’avaluació 3a/final de BAT1
Junta d’avaluació extraordinària de BAT2
Lliurament notes finals de BAT1 i pendents de BAT2.
Reclamacions

Calendari trimestral Batxillerat:
Curs

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

1r Batxillerat

14/IX/2021 al
26/XI/2021

29/XI/2021
4/III/2022

al 7/III/2022 al 3/VI/2022

2n Batxillerat

14/IX/2021 al
19/XI/2021

22/XI/2021
25/II/2022

al 1/III/2022 al 6/V/ 2022
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