
CALENDARI D’INICI DE CURS 2019-20 

 EQUIP DIRECTIU  COORDINACIÓ  PROFESSORAT  ALUMNAT 

 

 Dilluns 02/09  

 Horari Activitat Responsables Convocats 

 

 
 

 10.00 - 11.00 reunió del professorat nou amb direcció 
Direcció 

Cap d’estudis 
Professorat nou 

  8.00 - 10.00 reunió de coordinadors 
Coordinació 
pedagògica 

Coordinadors 
d’ESO i Batxillerat 

  9.00 - 13.30 
reunions de departament segons disponibilitat 
(1h – 2h) 

Caps de 

departament 

Professorat dels 
departaments 

  8.00 - 14.30 recuperacions de setembre (1r de Batxillerat) 
Caps de 

departament 

Professorat dels 
departaments 

 Resta d’horari 
vigilància d’exàmens / correccions d’exàmens / 
feina personal / tasques de departament 

-- Professorat 

 

 Dimarts 03/09  

 Horari Activitat Responsables Convocats 

 

 
 
 

 12.00 - 13.30 reunió de tutors i cotutors amb la cap d’estudis 
Cap d’estudis 

Coordinació 
pedagògica 

Tutors i cotutors de 
S1A S2A S3A 

  9.00 - 11.00 
reunions de departament segons disponibilitat 
(1h – 2h) 

Caps de 

departament 

Professorat dels 
departaments 

  8.00 - 14.30 recuperacions de setembre (1r de Batxillerat) 
Caps de 

departament 

Professorat dels 
departaments 

 Resta d’horari 
vigilància d’exàmens / correccions d’exàmens / 
feina personal / tasques de departament 

-- Professorat 

  



CALENDARI D’INICI DE CURS 2019-20 

 EQUIP DIRECTIU  COORDINACIÓ  PROFESSORAT  ALUMNAT 

 

 Dimecres 04/09  

 Horari Activitat Responsables Convocats 

 

  8.00 - 9.30 avaluacions extraordinàries 1r Batxillerat 
Tutors de 1r de 

Batxillerat 
Professorat de 1r de 

Batxillerat 

 
 

 11.00 - 13.30 claustre d’inici de curs Equip directiu Professorat 

 Resta d’horari feina personal / tasques de departament -- Professorat 

 

 Dijous 05/09  

 Horari Activitat Responsables Convocats 

 

 
 

 9.30 - 14.00 
reunió de tutors i cotutors de cada nivell amb 
coordinadors 

Coordinació 
pedagògica 

Coordinació d’ESO 

Tutors i cotutors de 
cada nivell 

 
 

 8.45 - 9.30 lliurament de notes / reclamacions 
Tutors de 1r de 

Batxillerat 

Professorat de 1r de 
Batxillerat 

Alumnat de 1r de 
Batxillerat 

 Resta d’horari feina personal / tasques de departament -- Professorat 

 

 Divendres 06/09  

 Horari Activitat Responsables Convocats 

 

 
 

 8.00 - 8.45 reunió de tutors de Batxillerat 

Coordinació 
pedagògica 

Coordinació de 
Batxillerat 

Tutors de 1r i 2n de 
Batxillerat 

 
 

 8.45 - 14.30 equips docents d’ESO: 1r (ABC) i 2n (ABCD) 
Coordinació 
pedagògica  

Coordinació d’ESO 

Equips docents  
de 1r i 2n d’ESO 

 Resta d’horari feina personal / tasques de departament -- Professorat 

 



CALENDARI D’INICI DE CURS 2019-20 

 EQUIP DIRECTIU  COORDINACIÓ  PROFESSORAT  ALUMNAT 

 

 Dilluns 09/09  

 Horari Activitat Responsables Convocats 

 

 
 

 8.00 - 13.00 equips docents d’ESO: 3r (ABC) i 4t (ABC) 
Coordinació d’ESO 

Coordinació 
pedagògica 

Equips docents  
de 1r i 2n d’ESO 

 
 

 13.00 - 14.00 equip docent de Batxillerat: 1r i 2n (conjunt) 
Coordinació d’ESO 

Coordinació 
pedagògica 

Equips docents  
de 1r i 2n de 

Batxillerat 

 Resta d’horari feina personal / tasques de departament -- Professorat 

  

 Dimarts 10/09  

 Horari Activitat Responsables Convocats 

 

 
 
 

 9.00 - 11.00 reunió de la comissió pedagògica 

Direcció 

Cap d’estudis 

Coordinació 
pedagògica 

Caps de 
departaments 

  11.30 - 14.30 reunions d’àmbit -- Professorat 

 Resta d’horari feina personal / tasques de departament -- Professorat 

 

 Dijous 12/09   

 Horari Activitat Responsables Convocats 

 

 
 

 8.30 - 9.00 
rebuda a la sala d’actes de l’alumnat de 1r 
d’ESO i salutació de l’equip directiu 

Equip directiu Alumnat de 1r d’ESO 

 
 

 9.00 - 14.00 
sessions esglaonades de tutoria i recollida de 
llibres de reutilització (2 h cada nivell) 

Tutories d’ESO Alumnat d’ESO 

 Resta d’horari feina personal / tasques de departament -- Professorat 

 



CALENDARI D’INICI DE CURS 2019-20 

 EQUIP DIRECTIU  COORDINACIÓ  PROFESSORAT  ALUMNAT 

 

 Divendres 13/09  

 Horari Activitat Responsables Convocats 

 

 
 

 8.00 - 13.30 inici de l’horari lectiu d’ESO Professorat d’ESO Alumnat d’ESO 

 
 

 12.00 - 12.30 
rebuda a la sala d’actes de l’alumnat de 
Batxillerat i salutació de l’equip directiu 

Equip directiu 

Alumnat  
de Batxillerat 

 
 

 12.30 - 13.30 sessions de tutoria a les aules corresponent 
Tutories de 
Batxillerat 

 Resta d’horari segons l’horari personal -- Professorat 

 
 
 


