
iniciem                                                                                     
l’aprenentatge híbrid                                                       

COM
dies alterns. CONCRECIÓ PER BATXILLERAT

❏ 1r de batxillerat:  Setmana presencial: del 9 al 13 de novembre.

- A continuació: dies alterns (veure calendari següent)

❏ 2n de batxillerat : Inicien classes a distància en dies alterns la setmana del 9 al 

13 de novembre (veure calendari)

❏ Exàmens trimestrals seran presencials per 1r i 2n de Batxillerat 

❏ Dies: del 19 al 26 de novembre en dies alterns (veure el calendari)

❏ Els grups confinats han de seguir el confinament malgrat els dies coincideixin amb 

els de presència al centre. En aquest cas es segueixen les classes via meet.

quan
❏ A partir del dia  9 de novembre fins el 

21 de desembre 2020. (Pendents de 
l’evolució de la pandèmia) 

proposta amb el vist 

i plau d’inspecció 

qui
❏ 1r i 2n de batxillerat

per què?
Per les noves 

restriccions  

decretades pel 

Departam
ent 

d’educació i 

garantir la 

continuïtat dels 

aprenentatges



BATXILLE
RATS:

calen
dari cl

asses 
a 

distàn
cia i p

resen
cials

NOVEMBRE

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

2 3 4 5 6

1r Batx on line on line on line on line on line

2n Batx presencial presencial presencial presencial presencial

9 10 11 12 13

1r Batx presencial presencial presencial presencial presencial

2n Batx presencial on line presencial on line presencial

16 17 18 19 20

1r Batx presencial on line presencial estudi trimestrals

2n Batx on line presencial on line trimestrals estudi

23 24 25 26 27

1r Batx estudi trimestrals estudi trimestrals on line

2n Batx trimestrals estudi trimestrals on line presencial



BATX
ILLER

ATS:

cale
ndari

 clas
ses a

 

distà
ncia i

 pres
encials

DESEMBRE

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

30 NOV 1 2 3 4

1r Batx
festiu local

on line presencial on line presencial

2n Batx presencial on line presencial on line

7 8 9 10 11

1r Batx
festiu lliure 
disposició FESTIU

on line presencial on line

2n Batx presencial on line presencial

14 15 16 17 18

1r Batx presencial on line presencial on line presencial

2n Batx on line presencial on line presencial on line

21 22 23 24 25

1r Batx presencial
VACANCES

2n Batx presencial


