CALENDARI ESCOLAR CURS 2020-2021 SECUNDÀRIA
VACANCES I FESTIVITATS
•
•
•
•
•

Inici del curs: 14 de setembre ( 8:30 h ESO i 8 h Batxillerat)
Vacances de Nadal: Del 21 de desembre a les 15,30 hores al 7 de gener.
Vacances de Setmana Santa: Del 26 de març a les 15,30 hores al 5 d’abril.
Vacances d’estiu: S’iniciaran per a tots els nivells el 22 de juny a les 15,30 h., excepte maternal.
Dies Festius:
o
24 de setembre
La Mercè
o
12 d’octubre
Festa Nacional d’Espanya
o
7 de desembre
Dia de lliure disposició
o
8 de desembre
La Puríssima
o
15 de febrer
Dia de lliure disposició
o
1 de maig
Dia del Treball
o
21 de maig
Dia de lliure disposició
o
24 de maig
2a Pasqua
DATES D’AVALUACIÓ

[1r trimestre]

•
•
•
•
•
•
•

Convocatòria Controls de recuperació curs anterior (ESO pendents): 1 i 2 d’octubre.
1a. convocatòria Controls de recuperació curs anterior (2n Batx amb pendents de 1r): 1 i 2 d’octubre
Lliurament de butlletins de les orientatives (ESO i Batxillerat): 29 d’octubre.
Període d’exàmens trimestrals (ESO): Del 19 al 25 de novembre.
Període d’exàmens trimestrals (1r i 2n Batxillerat): Del 19 al 25 de novembre.
Lliurament de butlletins del 1r Trimestre (ESO): 3 de desembre.
Lliurament de butlletins del 1r Trimestre (1r i 2n Batxillerat): 3 de desembre.

[2n trimestre]
• Inici del 2n trimestre ( ESO i Batxillerat): 26 de novembre.
• 2a. convocatòria Controls recuperació curs anterior (2n Batx pendents de 1r): 28 i 29 gener.
• Recuperacions del trimestre anterior (ESO): 18, 19 i 20 de gener.
• Recuperacions del trimestre anterior (1r i 2n Batxillerat): 12, 13 i 14 de gener.
• Lliurament del Treball de Recerca 2n Batxillerat als tutors (esborrany): 28 d’octubre.
• Lliurament del Treball de Recerca 2n Batxillerat (memòria definitiva): 30 de novembre.
• Exposició del Treball de Recerca 2n Batxillerat: 17 de desembre.
• Projectes ESO: 7 a 17 de desembre
• Lliurament de butlletins de les orientatives (ESO i 1r Batxillerat): 5 de febrer.
• Lliurament de butlletins de les orientatives (2n Batxillerat): 28 de gener.
• Proves competències bàsiques 4t d’ESO: 17 i 18 de febrer.
• Període d’exàmens trimestrals (ESO): Del 4 al 10 de març.
• Període d’exàmens trimestrals (1r Batxillerat): Del 3 al 9 de març.
• Període d’exàmens trimestrals (2n Batxillerat): Del 18 al 24 de febrer.
• Lliurament de butlletins del 2n Trimestre (ESO i 1r Batxillerat): 19 de març.
• Lliurament de butlletins del 2n Trimestre (2n Batxillerat): 4 de març.
[3r trimestre]
• Inici del 3r trimestre (ESO i 1r Batxillerat): 11 de març.
• Inici del 3r trimestre (2n Batxillerat): 25 de febrer.
• 3a. convocatòria Controls de recuperació curs anterior (2n Batx amb pendents de 1r): 11 i 12 de març.
• Recuperacions del trimestre anterior (ESO i 1r Batxillerat): 7, 8 i 9 de abril.
• Recuperacions del trimestre anterior (2n Batxillerat): 23, 24 i 25 de març.
• Treball de Síntesi ESO: Del 19 al 26 de març.
• Projecte de Recerca 4t ESO: Del 19 al 26 de març.
• Període d’exàmens trimestrals (ESO i 1r de Batxillerat): Del 27 maig al 2 de juny.
• Proves extraordinàries superació-recuperació (ESO): 17, 18, i 21 de juny.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proves ordinàries superació-recuperació (1r Batxillerat): 17, 18 i 21 de juny
Proves extraordinàries recuperació (1r Batxillerat): 2 i 3 setembre
Període d’exàmens 3r Trimestre (2n Batxillerat): 3 al 7 de maig.
Proves superació-recuperació (2n Batxillerat): 19, 20 i 21 de maig.
Període de preparació final de les PAU (2n Batxillerat): Del 24 de maig al 4 de juny.
Darrera convocatòria controls de recuperació curs anterior (2n Batx amb pendents de 1r): 13 de maig
(tarda).
Període d’exàmens extraordinaris (2n Batxillerat): 17, 18 i 21 de juny.
Proves d’Anglès–Cambridge: 2a quinzena mes de maig (pendent confirmació dates).
Lliurament qualificacions 3r Trimestre (2n Batxillerat convocatòria ordinària): 13 de maig.
Lliurament de butlletins del 3r Trimestre (ESO i 1r Batxillerat): 10 de juny.
Lliurament de butlletins final curs:
o 1r ESO a 2n Batxillerat (convocatòria juny): 28 de juny.
o 2n Batxillerat (maig): 27 de maig.
Consultes notes: 29 juny.
REUNIONS DE PARES INICI DE CURS

1r d’ESO
2n d’ESO
3r d’ESO
4t d’ESO
1r de Batxillerat
2n de Batxillerat

o
o
o
o
o
o

1 de setembre (18:00 h) - telemàtica
2 de setembre (18:00 h) - telemàtica
3 de setembre (18:00 h) - telemàtica
3 de setembre (19:30 h) - telemàtica
1 de setembre (19:30 h) - telemàtica
2 de setembre (19:30 h) - telemàtica

ACTIVITATS I CONCURSOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convivències ESO: Pendent de dates
La Castanyada: 30 d’octubre (pendent, en previsió)
Christmas Carol: 18 desembre (pendent, en previsió)
Setmana Esquí ESO: Pendent
Carnestoltes: 12 de febrer (pendent, en previsió)
Proves de Competències Bàsiques (4t ESO): 17 i 18 de febrer
Exposició treballs de recerca (2n Batxillerat): 17 de desembre
Setmana de la Ciència ESO i Batxillerat: del 2 al 6 de novembre
Setmana de les Arts: del 20 al 22 de gener
Setmana del Llibre (cultural Sant Jordi): 19 al 23 d’abril
Fes-te SIL! 8 maig
Dia de les Matemàtiques: 12 de maig
π- day: Pendent confirmació de data
Viatge de 1º de Batxillerat: del 11 al 14 de març (pendent, en previsió)
Concurs de postals de Nadal: Últim dia lliurament 16 de novembre
Concurs “Xifres i Lletres”: Pendent confirmació de data
Concurs de fotografia matemàtica: Pendent confirmació de data
Concurs proves Cangur matemàtiques: 18 març
Exàmens oficials anglès Cambridge: 2a quinzena mes de maig (pendent de confirmació)
Exàmens oficials de música: Segona quinzena de maig (pendent de confirmació)
Lliurament de Bandes 2n Batxillerat: 4 juny

