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Avaluacions i 

Exàmens d’avaluació 

1a avaluació:    12/09/19 – 29/11/19        Exàmens: 25, 26, 27, 28, 29/11/19 

2a avaluació: 02/12/19 – 21/02/20        Exàmens: 25, 26, 27, 28/02/20 

3a avaluació: 02/03/20 – 27/05/20                                                  (modificació horària) 

Exàmens final de curs 

(modificació horària) 

Convocatòria ordinària:          Del 28/05/20 al 05/06/20 

Convocatòria extraordinària:      Entre el 2 i el 4 de setembre de 2020  

Butlletí de notes 

(on line) 

1a avaluació:   Abans de les vacances de Nadal 

2a avaluació:   Abans de les vacances de Setmana Santa 

Final curs:       Finals de juny (ordinària) i inici de setembre (extraordinària) 

Treball de recerca 
 (Possibilitat de realitzar un TR vinculat 

a projectes determinats per l’escola) 

Inici: 2a avaluació (data límit lliurament per a repetidors: 8 de novembre de 2019) 

Setmana de treball específic TR: del 8 a l’11 de juny de 2020 

Lliurament Planificació i Primer esborrany del TR: 11 de juny de 2020 

Dies amb modificació horària 

Dies d’exàmens d’avaluació i exàmens finals (segons horari d’exàmens) 

Setmanes d’entrevistes individuals i tallers de TR (finalitzen classes a les 14.00 h) 

Setmana de treball específic TR (segons treball personal i tutor/a de TR) 

Celebració de Sant Jordi:            dj, 23/04/20 

Celebració de MªAuxiliadora:      dj, 22/05/20 

Sessió d’avaluació de B2            dll, 25/05/20 

Seminaris de religió:                    dm, 03/12/19              dl, 02/03/20            dl,18/05/20 

Sortides 

Primer trimestre: dv, 11 d’octubre de 2019 (sortida tutorial: Cursa orientació) 
Segon trimestre: depenent de la sortida (sortida temàtica per matèries) 

Tercer trimestre: dv, 12 de juny de 2020 (sortida final de curs:: Port Aventura) 

Festa de Don Bosco 

 

dg, 26/01/20  TheBoscoRun (alumnes, familiars, amics...) 

dv, 31/01/20   Matí: Festa a l’escola alumnes (dia lectiu) 

                       Tarda: Play-Backs (alumnes)      Vespre: Play-Backs (familiars) 

Activitats optatives del 
Departament de Pastoral 

Viu a fons:               dm, 15/10/19  dm, 14/04/20          dm, 12/05/20 
Convivències B1:              dm, 22 o 29/10/19               dm, 21 o 28/04/20 

Nits temàtiques 

18/10/19: Pujada a peu a Montserrat 

20/12/19: Nit de Nadal 

22/05/20: Nit de l’Esport 

05/06/20: Nit de Comiat Moguda Juvenil Salesiana (MJS) 

Tallers optatius del 

 Servei d’Assessorament 
Psicopedagògic (Sapp) 

Taller de control estrès davant els estudis i els exàmens  

Taller de presa de decisions 

Taller de relacions de parella sanes 

(es realitzen els dijous a la tarda de 15.15 h a 16.30 h) 

Altres  
Cursos d’idiomes (diferents nivells i opcions) 

Curs de “Conceptes  matemàtics  bàsics”  

Jornada de portes obertes 
dg, 16 de febrer 2020 

ds, 28 de març de 2020 

Vacances 
NADAL: del 21 de desembre al 07 de gener de 2020 (ambdós inclosos) 

SETMANA SANTA: del 4 al 13 d’abril de 2020 (ambdós inclosos) 

Dies de lliure disposició dl, 04/11/19            dl, 24/02/20          dv, 29/05/19             

 

Al web de l’escola (http://sarria.salesians.cat) “ESPAI ESCOLA/ MOODLE”  podeu trobar els cursos: 

- DOCUMENTS BATXILLERAT 

Guies de la matèria de Batxillerat 

Informació i Orientació acadèmica 

Dates i adreces web d’interès: Proves d’Accés a la Universitat 2019 (PAU), Graus universitaris, CFGS,... 

- CURSOS DE LES DIFERENTS MATÈRIES: aquelles que utilitzin moodle com a eina de treball 

- TREBALL DE RECERCA: material de treball, documents i enllaços interessants  

 

Subscripció de l’escola a una eina Orientació Vocacional  (web amb recopilació, informació i comparativa universitats i CFGS): 

www.unportal.cat 

Usuari:    3020@unportal.cat 
Contrasenya (escola):   13.3020 

http://sarria.salesians.cat/
http://www.unportal.cat/
mailto:3020@unportal.cat

