
 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Bosc de la Coma 

Calendari de funcionament acadèmic 
1r batxillerat 2020-2021 

ALUMNES 
 

 
 SETEMBRE 
14 9:00 – 11:00 h. Tutoria d’inici de curs 

11:00-12:00 h. Fotografies Ieduca alumnes 
15 8:30 h. Inici de les classes 
  
 OCTUBRE 
5-9 Elecció de delegats de grup 
6 Reunió de pares 
12 Festiu 
14  Hora de pati. Reunió de delegats i plantejament del funcionament del curs (Sala             

d’actes) 
  
 
14 Data límit per a canvis de matèries o de modalitat  
20-22 Avaluació qualitativa. Durant la sessió de tutoria posterior a la 

sessió d’avaluació es fa una valoració dels comentaris amb el grup. 
... Lliçó inaugural (pendent de l’evolució de la pandèmia) 
30 Festiu lliure disposició 
  
 NOVEMBRE 
16 al 20 Recollida de les desiderates del Treball de Recerca 
... Marató TV3 (pendent de l’evolució de la pandèmia) 
  
 DESEMBRE 
7 Festiu lliure disposició 
8 Festiu 
9 Inici classes 2n trimestre 
9 a l’11 Comunicació per part del tutor de les assignacions de tutors assessors del TdR 
10 Commemoració de la Jornada dels drets Humans  (pendent de l’evolució de la pandèmia) 
2, 9 o 10 Sessió d'avaluació: 1r trimestre. Després hi haurà reunió de tutors, delegats i            

cap d’estudis 
 
14-21 Primera trobada amb el tutor assessor del TdR   
21 Acabament de les activitats 13h.  
  
 GENER 
8 Inici classes 
11-15 Presentació de l'optativa Estada a l'empresa (pendent de l’evolució de la pandèmia) 
 
25- 29 Presentació del projecte de treball de recerca al tutor assessor  

29 Celebració de Sant Tomàs. Sortides de modalitat o de matèria (pendent de l’evolució de              
la pandèmia) 
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 FEBRER 
15 Festiu lliure disposició 
 
 
24, 25 i 26 “Jornades d'orientació” visita universitats (pendent de l’evolució de la          

pandèmia) 
  

MARÇ 
16 al 18 Sessió d'avaluació: 2n trimestre. Després hi haurà reunió de tutors, delegats i            

cap d’estudis 
15 Inici de les classes del 3r trimestre 
17 Jornada de delegats del Bosc de la Coma  (pendent de l’evolució de la pandèmia) 
  

 ABRIL 
 
12 al 16  Segona valoració  del TdR  
23 Celebració de Sant Jordi (pendent de l’evolució de la pandèmia) 
30 Festiu lliure disposició 
  
 MAIG 
24 Festiu lliure disposició 
31 Fi de les classes 
  
 JUNY 
1 al 7 Exàmens 3a avaluació i/o finals  
8 al 14  Exàmens de recuperació i/o pujar nota. 
28 Lliurament dels butlletins del 3r trimestre i final  
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