Calendari escolar del curs ESO 2020- 2021
Aspectes generals
14 de setembre

Presentació de curs (3 primeres hores i inici de classes a
4a hora)

21 (dc) d’octubre

Reunió de pares: 1r i 2n d’ESO a les 20:00 i 3r i 4t d’ESO a
les 20:30

17 de juny (dj)

Acabament classes de l’ESO

18 (dv)

Revisions de qualificacions ordinàries de 10 a 12h.

28 (dl) de juny

Lliurament de notes a partir de les12h

29 (dt) de juny

Consulta i revisions de qualificacions extraordinàries de 10
a 12 h

30 (dc) de juny

Claustre a les 10:30h

Vacances, Dies Festius, Activitats Programades
Dies lliure disposició

30 octubre (dvl/festiu local), 7 des (dl), 8 gener (dv),15
febrer (dl), 30 d’abril (dv) (festiu local)

Vacances de Nadal

Del 22 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos)

Festa de Nadal

21 (dl) de desembre

Avaluacions externes 4t ESO

17 i 18 de febrer 2021

Vacances Setmana Santa

Del 27 de març al 5 d’abril: Vacances de Setmana Santa
(ambdós inclosos)

Pla de Salut

Al llarg de tot el curs

Jornades esportives

25 (dj) i 26 (dv) de març 2020

Festa de Sant Jordi

23 d’abril (dj) lliurament premis jornades esportives i premis
concurs literari

Festa de Fi de Curs (4t ESO)

21 de maig (dv)

Sortides tutorials ( si és possible)

17 de juny 1r ,2n, 3r d’ESO
setmana del 14 i el 18 de juny 4t d’ESO

Calendari escolar del curs ESO 2020- 2021

Dies No aptes per a les sortides
del 23(dl) de nov. al 4 (dc) des.

Corresponents a la 1a avaluació

1 (dl) al 12 (dv) de març

Corresponents a la 2a avaluació

del 31 de maig (dl) al 16 (dc) de
juny (excepte 4rt d’ESO)

Corresponents a la 3a avaluació
Avaluacions

Preavaluació

13(dt) i 14 (dc) d’octubre

1ª avaluació
del 14-09 al 04-12

9 (dc) de desembre: 1r i 3r ESO
10 (dj) de desembre: 2n i 4t ESO

2ª avaluació
del 09-12 al 12-03

16 (dt) de març: 1r i 3r ESO
17 (dc) de març: 2n i 4t ESO

3ª avaluació i Avaluació final
ordinària
del 15-03 al 11-06

Proves extraordinàries
Avaluació final extraordinària

10(dj) de juny: Avaluació final de curs de 4t (11 lliurament
de notes a l’alumnat de 4t) Revisió 18 de juny
14 (dl) i 15 (dt) de juny: Avaluació final de curs de 1r i 2n i
16(dc) lliurament de notes i 18 (dv) revisió, alumnat de 1r,
2n i 3r d’ESO
21 (dl) i 22(dt) de juny 2020
25 de juny ( div) (28 lliurament de notes a partir de les 12h i
29 revisió)

Crèdits de Síntesi (1r, 2n, 3r ESO)
Crèdit de síntesi individual i
Al llarg de tot el curs creant entrades amb activitats
grupal
curriculars i complementàries (xerrades, sortides, etc) a la
web-portafoli (dossier personal d’aprenentatge) de cada
alumne. Aquest portfoli s’acabarà de realitzar el 14-15 i 16
de juny.
Projecte de recerca de 4t ESO
Projecte de recerca
26 (dv) de febrer: lliurament als tutors dels Projectes de
recerca  a la web-portafoli (dossier personal d’aprenentatge)
de cada alumne
18 (dj) i 19 (dv) de març presentació oral dels Projectes de
recerca

