
 
  

  CALENDARI CURS 2020 - 2021 

 
 
 

 

 
INICI CURS Dimarts 15/09/2020 

DIES FESTIUS 
Dilluns 12/10/20 Dilluns 07/12/20 Dimarts 08/12/20 

Divendres 22/01/21 Dissabte 01/05/21  

NADAL Del dimecres 23/12/20 al dimecres 06/01/21 (ambdós inclosos) 

SETMANA SANTA Del dilluns 29/03/21 al dilluns 05/04/21 (ambdós inclosos) 

FI DE CURS: Dimarts 22/06/2021 
 

 
 

 

 BAIXES: L’alumne que vulgui donar-se de baixa, ha d’informar a RECEPCIÓ i signar el full de baixa, 
abans del dia 20 del mes anterior al de la baixa ja que, en cas contrari, es continuaran emetent els 
rebuts. No es retornaran en cap cas les quotes ja pagades.  

 

 CANVIS DE NIVELL: Global Idiomes es reserva el dret de canviar de nivell un alumne per raons 
pedagògiques. 

 

 ABSÈNCIES: En cas d’absències, sigui quina sigui la durada, preguem a l’alumne que n’informi per 
endavant a RECPECIÓ. 

 

 ANUL·LACIÓ DE CLASSES: Global Idiomes es reserva el dret a anul·lar classes durant l’any per 
causes de força major.  

 

 DISCIPLINA: Global Idiomes podrà anul·lar la matrícula de qualsevol alumne que presenti problemes 
disciplinaris greus.  

 

 
 

 EXÀMENS DELS ALUMNES MODALITAT ONLINE: L’examen es farà a la mateixa hora que la resta 
de la classe i l’alumne/a haurà de conectar-se com sempre amb vídeo i micro. Els pares o tutors 
hauran d’ajudar-nos a assegurar que l’alumne està realitzant l’examen en un entorn sense 
interrupcions, sense accés a mòbil i/o altres ajudes per així poder evitar que l’alumne/a copiï.  
 

 ENTREVISTES: Aquest curs les entrevistes dels menors d’edat es faran de manera telemàtica. Abans de 
la data de les entrevistes us passarem informació sobre torn i enllaç per la reunió. Si no us podeu 
conectar us enviarem un correu amb l’informe i si el professor/a ho considera oportú us contactarà.  
 

 Alguns exàmens no omplen el temps de classe. Quan els exàmens acaben es continua amb la classe. 
 

 Els professors dels grups d’1,5h podran separar el test en dos dies segons el nivell (el dia marcat al 
calendari sempre s’avaluarà la gramàtica). 
 

 El dia de l’entrega de notes NO HI HA CLASSE ja que es dedica la classe a les entrevistes personals 
amb els pares/alumnes. Si l’alumne assisteix a l’entrevista, la reunió serà en anglès. 
 

 Els cursos de P-3, P-4 i P-5 no fan prova, però sí que es realitzaran les entrevistes amb el professor/a 
el dia de l’entrega de notes. 
 

 Si un alumne/a no pot fer l’examen no el podrà recuperar. Serà el professor/a qui decidirà com 
avaluar a l’alumne/a. 

 

DATES I INFORMACIÓ SOBRE ELS EXÀMENS  

DATES COMUNS PER A TOTS ELS GRUPS 

INFORMACIÓ IMPORTANT 



 

Alumnes de dilluns (1 dia /setmana) 
 

 
 

Alumnes de dimarts (1 dia /setmana) 
 1era 

avaluació 
2na 

avaluació 
Listening & Writing 15/12/2020 01/06/2021 

Grammar & Reading 12/01/2021 15/06/2021 

Speaking *S’informarà a classe del dia de l’examen oral 

Entrevistes / notes  19/01/2021 22/06/2021 
 

 
Alumnes de dimecres (1 dia /setmana) 

 
1era 

avaluació 
2na 

avaluació 
Listening & Writing 09/12/2020 26/05/2021 

Grammar & Reading 13/01/2021 09/06/2021 

Speaking *S’informarà a classe del dia de l’examen oral 

Entrevistes / notes  20/01/2021 16/06/2021 

 
Alumnes de dijous (1 dia /setmana) 

 
1era 

avaluació 
2na 

avaluació 
Listening & Writing 17/12/2020 27/05/2021 

Grammar & Reading 14/01/2021 10/06/2021 

Speaking *S’informarà a classe del dia de l’examen oral 

Entrevistes / notes  21/01/2021 17/06/2021 

 
Alumnes de divendres (1 dia /setmana) 

 
1era 

avaluació 
2na 

avaluació 
Listening & Writing 18/12/2020 28/05/2021 

Grammar & Reading 08/01/2021 11/06/2021 

Speaking *S’informarà a classe del dia de l’examen oral 

Entrevistes / notes  15/01/2021 18/06/2021 
 

 
 
 

 
1era 

avaluació 
2na 

avaluació 
Listening & Writing 14/12/2020 31/05/2021 

Grammar & Reading 11/01/2021 14/06/2021 

Speaking *S’informarà a classe del dia de l’examen oral 

Entrevistes / notes  18/01/2021 21/06/2021 



 
 
 
 

Alumnes de dilluns i dimecres (2 dies/setmana) 
 1era 

avaluació 
2na 

avaluació 
Listening&Writing 16/12/2020 14/06/2021 

Grammar & Reading 13/01/2021 16/06/2021 

Speaking *S’informarà a classe del dia de l’examen oral 

Entrevistes / notes 18/01/2021 21/06/2021 
   
   

Alumnes de dimarts i dijous (2 dies/setmana) 
 1era 

avaluació 
2na 

avaluació 
Listening&Writing 17/12/2020 15/06/2021 

Grammar &Re ading 14/01/2021 17/06/2021 

Speaking *S’informarà a classe del dia de l’examen oral 

Entrevistes / notes  19/01/2021 22/06/2021 
 
 

Alumnes de dissabtes 
 1era 

avaluació 
2na 

avaluació 
Listening&Writing 09/01/2021 05/06/2021 

Grammar & Reading 16/01/2021 12/06/2021 

Speaking *S’informarà a classe del dia de l’examen oral 

Entrevistes / notes  23/01/2021 19/06/2021 

 
 

 
Horari d’atenció al públic: 

De dilluns a dijous: de 10:00 a 13:30 i de 16:30 a 20:30 
Divendres de 10:00 a 13:30 i de 16:00 a 20:00 (al juliol divendres tarda tancat). 

93 544 58 49 / 635 02 13 93 / info@globalidiomas.es / www.globalidiomas.es 
 


