
Reunió de famílies 
d’alumnes de 2n 

Batxillerat

Col·legi Sant Gabriel Sant Adrià de Besòs
28 de Març de 2023

Si us plau, per tal de tenir 
coneixement de l’assistència, 
apunteu-vos al següent QR:



Dates clau de final de curs

● Exàmens PAP: 15 d’abril

● Exàmens 3a avaluació: del 17 al 21 d’abril

● Notes de la 3a avaluació: 3 de maig

● Exàmens de recuperació ordinària: del 8 al 12 de 

maig

● Notes de l’avaluació ordinària: 19 de maig

● Matrícula PAU (15/05 fins 26/05 ) Es citarà via 

classroom a cada grup classe en una franja horària 

determinada.

● Classes de repàs per a la Selectivitat i per a 

l’avaluació extraordinària  (del 15 al 30 de maig)



● Festa de comiat: divendres 26 de maig a les 

20h

● Tramitació títol de Batxillerat (en acabar el 

curs)

● Exàmens recuperació extraordinària (12,13,14 i 

15 de juny) 

● Avaluació extraordinària (22 de juny)

● Publicació notes avaluació extraordinària (22 de 

juny)

Dates clau de final de curs



Classes selectivitat i recuperació



Classes selectivitat i recuperació



● Exàmens de Selectivitat: 7, 8 i 9 de juny 
● Lliurament de notes de les PAU: 22 de juny  

(https://accesnet.gencat.cat) 
● Sol·licitud revisió examen PAU: del dijous 22 al dilluns 

26 de juny 
● Matrícula convocatòria setembre: del 21 al 25 de juliol 

AQUEST TRÀMIT L’HAURÀ DE FER L’ALUMNE 
INDIVIDUALMENT DES DE CASA

● Convocatòria de setembre: 5, 6 i 7 setembre
● Resultats PAU setembre: 18 de setembre

Dates clau de final de curs



Convocatòria de juny 2023
(Dates provisionals)

● Termini preinscripció universitària

Del 6 de juny al 30 de juny (ambdós inclosos)

● Publicació 1a assignació de places

12 de juliol

     https://universitats.gencat.cat/ca/inici/

Dates clau de final de curs



CICLES FORMATIUS DE GRAU 
SUPERIOR

● 25 de maig de 2023: oferta inicial de places escolars
● Del 26 de maig a l’1 de juny de 2023: presentació de 

sol·licituds
● 26 de juny de 2023: llista de sol·licituds amb la 

puntuació provisional
● 18 de juliol de 2023: llista d'alumnes admesos i llista 

d'espera
● Matrícula: del 19 al 24 de juliol

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/informat/c
alendari/

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/informat/calendari/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/informat/calendari/


HORARI PROVES PAU (TRIBUNAL ORDINARI)



Gràcies!


