PLA ANUALEducació Secundària 2
Curs 2020/21
TRIMESTRE 1(del 14 de setembre al 24de novembre)
Setembre
dilluns 14

Inici de curs, inici 1a avaluació

Octubre
divendres 9

Festa de lliure disposició

dilluns 12

Festa del Pilar

divendres 30

Castanyada a l’escola

Novembre
dimecres 18 al
dimarts 24

Setmana de proves de la 1a avaluació

TRIMESTRE 2(del 25 de novembre al 10 de març)
Desembre
divendres 4

Celebració de Sant Nicolau

dilluns 7

Festa de lliure disposició

dimarts 8

Festa de La Immaculada

dilluns 21 de
desembre

Lliurament de notes de la 1a avaluació

dimarts 22 de
desembre al 7 de
gener

Vacances de Nadal

Gener
divendres 8

Tornada de vacances

divendres 8 al
divendres 15

Treball de síntesi

dilluns 11 i
dimarts 12

Recuperacions de les matèries pendents del curs 19-20

dilluns 18 i
dimarts 19

Recuperacions de la 1a avaluació

divendres 29

Dia de la Pau i No Violència

Febrer
divendres 12

Carnestoltes

dilluns 15

Festa de lliure disposició

Març
dimecres 3 al
dimarts 9

Setmana de proves de la 2a avaluació

TRIMESTRE 3(del 10 de març al 22 de juny)
Març
dimecres 24

Fem Palmes a l’escola i lliurament de notes de la 2a avaluació

dijous 25 i
divendres 26

Jornades culturals

dissabte 27 de
març al 5 d’abril

Vacances de Setmana Santa

Abril
dimarts 6

Tornada de vacances

dimarts 6 i
dimecres 7

Recuperacions de la 2a avaluació

divendres 23

Sant Jordi

divendres 30

Festa de lliure disposició

Maig
dimarts 4 al 7
maig

Colònies al Delta de l’Ebre

dilluns 24

Festa Local a Llinars

dimecres 26 al
dimarts 1 de juny

Setmana de proves de la 3a avaluació

Juny

dijous 17 i
divendres 18

Recuperacions de la 3a avaluació i finals extraordinàries

dimarts 22

Últim dia d’escola

dimecres 30

Lliurament de notes de la 3a avaluació i finals

* El 17è Cros i la Festa de l’Escola, per les característiques d’aquestes activitats,
no estan programades pendents de l’evolució de la pandèmia.
 Hi ha previstes algunes activitats al llarg del curs pendents de confirmar.
*
S’anirà informant per correu electrònic.

ENTREVISTES
Per concertar visita, cal demanar hora prèviament a secretaria
Nora

dimarts a les 8.30

divendres a les 14.30

Rodolfo

dimecres a les 13.00

divendres a les 10.00

David

dimarts a les 16.00

divendres a les 9.15

