Planificador 2019 - 2020
Setembre
2 Inici de les activitats del curs. Reunió de l’equip
directiu amb els caps de departament
2-4 Proves extraordinàries de 1r de Batxillerat
2-10 Reunions dels departaments i dels equips de les
etapes
5-10 Acolliment progressiu dels infants d’Educació
Infantil 2 anys
5 Reunions de les famílies d’Educació Infantil.
Sessió d’avaluació extraordinària de 1r de Batxillerat
9 Reunió de l’equip directiu. Reunions de les
famílies de 1r de Primària
9-10 Acolliment dels infants nous d’Educació Infantil
3 anys
10 Acolliment dels infants nous d’Educació Infantil
4 i 5 anys, de Primària, d’ESO i de Batxillerat.
Claustre d’inici de curs
12 Comença l’activitat lectiva de totes les etapes
16 Reunió de caps de departament
17 Reunions de les famílies de 2n i 3r de Primària
18 Reunions de les etapes. Reunions de les famílies
d’ESO
19 Reunions de les famílies de 4t, 5è i 6è
de Primària
23 Festa escolar de lliure disposició
25 Reunions dels departaments. Sessió d’avaluació
inicial d’ESO i 1r de Batxillerat. Reunions de les
famílies de Batxillerat
30 Reunió de l’equip directiu

Octubre
2 Reunions de les etapes
7 Reunió de caps de departament. Reunió amb
les noves famílies de l’Escola
9 Reunions dels departaments
14 Reunió de l’equip directiu amb els caps de
departament
16 Reunions de les etapes. Sessió d’avaluació
inicial de Primària
17 VI Cursa Patxot    
21 Reunió de l’equip directiu
23 Reunions dels departaments
28 Reunió de caps de departament
30 Reunions de les etapes                       
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Novembre
4
6
11
13
18
20

Reunió de l’equip directiu
Reunions dels departaments
Reunió de caps de departament
Reunions de les etapes
Reunió de l’equip directiu
Reunions dels departaments. Sessió d’avaluació
de 2n de Batxillerat
22 Celebració de Santa Cecília
25 Reunió de caps de departament
27 Reunions de les etapes

Desembre
2 Reunió de l’equip directiu
2-5 Presentació dels treballs de recerca de 2n
de Batxillerat
4 Reunions dels departaments.
Sessió d’avaluació d’Infantil, de Primària, d’ESO
i de 1r de Batxillerat  
9 Reunió de caps de departament
11 Reunions de les etapes
16 Reunió de l’equip directiu amb els caps de
departament
18 Reunions dels departaments
20 Últim dia d’activitat lectiva abans de Nadal.
Xè Silenci de Nadal al Monestir de Pedralbes

Gener
8 Es reprèn l’activitat lectiva. Reunió de les
etapes
13 Reunió de l’equip directiu  
15 Reunions dels departaments
20 Reunió de caps de departament
22 Reunions de les etapes
27 Reunió de l’equip directiu
29 Reunions dels departaments
30 Celebració del Dia Escolar de la No-violència
i la Pau, DENIP

Febrer
3
5
10
12
17

Reunió de caps de departament
Reunions de les etapes
Reunió de l’equip directiu
Reunions dels departaments
Reunió de l’equip directiu amb els caps de
departament
19 Reunions de les etapes
24 Festa escolar de lliure disposició
26 Reunions dels departaments. Sessió
d’avaluació de 2n de Batxillerat

Març
2 Reunió de caps de departament
4 Reunions de les etapes. Sessió d’avaluació
d’Infantil de 2 i 3 anys, de 5è i 6è de Primària.
Reunió de les famílies pel pas d’ESO a
Batxillerat
9 Reunió de l’equip directiu         
11 Reunions dels departaments. Sessió d’avaluació
d’Infantil de 4 i 5 anys; de 1r, 2n, 3r i 4t de
Primària; d’ESO i de 1r de Batxillerat
16 Reunió de caps de departament
18 Reunions de les etapes
23 Reunió de l’equip directiu
25 Reunió general de treballadors
30 Reunió de caps de departament

Abril
1
3
14
15
20
22
23
27

Reunions dels departaments
Últim dia lectiu abans de Setmana Santa
Es reprèn l’activitat lectiva
Reunions de les etapes
Reunió de l’equip directiu
Reunions dels departaments      
Celebració de Sant Jordi
Reunió de l’equip directiu amb els caps de
departament
29 Reunions de les etapes

Maig
4 Reunió de caps de departament  
6 Reunions de les etapes. Sessió d’avaluació de
2n de Batxillerat
9 Festa 2020: matinal de convivència d’alumnes,
professionals del centre i familiars
11 Reunió de l’equip directiu  
13 Reunions dels departaments
18 Reunió de caps de departament  
20 Reunions de les etapes  
22 Acte de celebració dels alumnes de 2n de Batx.
25 Reunió de l’equip directiu. Tancant Cercles
27 Reunions dels departaments. Sessió d’avaluació
final de 2n de Batxillerat
29 Festa escolar de lliure disposició

Juny
2 Reunió de les famílies pel pas d’Infantil a Primària
3 Reunions dels departaments. Sessió d’avaluació       
d’Infantil 4 i 5 anys; de 5è i 6è de Primària
4 Reunió de les famílies pel pas de Primària a ESO
8 Reunió de caps de departament
10 Reunions de les etapes. Sessió d’avaluació d’Infantil
de 2 i 3 anys; de 1r, 2n, 3r i 4t de Primària; de1r de
Batxillerat i publicació butlletí d’ESO
15 Reunió de l’equip directiu amb els caps de  
departament
17 Reunions dels departaments. Sessió d’avaluació
final d’ESO
19 VIIIè Dia Emili Teixidor. Últim dia lectiu del curs
acadèmic
22-23 Proves extraordinàries d’ESO
23 Sessió d’avaluació final de Primària
26 Sessió d’avaluació final de 1r de Batxillerat i
extraordinària d’ESO
29 Inici de l’Estudi d’estiu i de les activitats
d’Infantil, de Primària, d’ESO i de Batxillerat       
30 Claustre de final de curs
22-30 Reunions dels departaments i dels equips
de les etapes

Juliol (i proves extraordinàries de setembre)
1-3 Formació per a tots els professionals del centre
1-24 Estudi d’estiu i activitats d’Infantil, de Primària,
d’ESO i de Batxillerat       
Tancament del curs 2019-2020
Organització del curs 2020-2021
Proves extraordinàries de setembre de 1r de
Batxillerat els dies 2, 3 i 4 de setembre de 2020

