
L’orientadora, Antònia Campillo, tendrà: (3r i 4t ESO, 1r i 2n batxillerat i FPB) 

o Hora d’atenció a pares/mares: Dimarts 9:05–9:55 /Dijous 9:55–10:45 
o Hora d’atenció a alumnes: Dimecres 9:05-9:55/Dijous 9:55–10:45/ Divendres 

11:05–11:55h. 
L’orientadora, Conchi Calvente, tendrà: (1r i 2n ESO) 

 Hora d’anteció pares/mares: Dimarts 9:05-9:55/Dimecres 9:05-9:55 

 Hora d’atenció a alumnes: Diiluns 9:05-9:55/ Dimarts 9:55-10:45 

 
Avaluacions  

 

Avaluació inicial: 20, 21 i 22 d’octubre de 2020. 
1a Avaluació: 17, 18 i 21 de desembre de 2020. Lliurament notes: dimarts 22 de 

desembre de 2020.  
2a Avaluació: 26, 29 i 30 de març de 2021. Lliurament notes: dimecres 31 de març de 
2021. 

3a Avaluació: 17, 18 i 21 de juny de 2021. Lliurament notes: dimarts 22 de juny de 
2021. 

Vacances i dies no lectius  

- 12 d'octubre de 2020: El Pilar.  
- 8 de desembre de 2020: Immaculada Concepció.  

- Vacances de Nadal: del 23 de desembre al 8 de gener de 2021 (ambdós inclosos) 
- 26 de febrer de 2021: Festa Escola Unificada.  

- 1 de març de 2021: Dia de les Illes Balears.  
- 19 de març de 2021: Dia de Sant Josep 
- Vacances de Setmana Santa: de l’1 al 9 d’abril 2021 (ambdós inclosos)  

- Dies no lectius: 2 de novembre de 2020, 7 de desembre  i 2 de març .  
 

RECOMANACIONS PEDAGÒGIQUES PER A PARES I MARES  

 

 Disposar d’un lloc fix, adequat per fer els deures i/o estudiar.  

 Elaborar un horari diari on es puguin establir les hores d’estudi.  
 Dedicar un temps a fer activitats extraesco lars (esports, música, idiomes…)  

 Tenir cura de l’alimentació.  
 Comentar amb els fills el dia a dia.  
 Controlar/vigilar l’ús de la TV, l’ordinador, etc.  

 Assegurar que tinguin el material necessari per a classe.  
 Poder dormir un mínim de 8/9 hores.  

 Reforçar positivament.  
 

Si tots treballem conjuntament, serà més fàcil obtenir resultats positius en la complexa 

tasca que representa l’educació avui en dia.  
 


