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AVISOS GENERALS                                     3r i 4t d’ESO – GENER 2023 

 

1. Calendari del trimestre  

■ Avaluació parcial: En aquest segon trimestre no hi ha avaluació parcial orientativa. El 

divendres 5 de febrer tots els alumnes tindran aproximadament 3 notes a Clickedu de cada 

una de les assignatures, indicatives de la seva evolució acadèmica. 

■ Sessions “Aprendre a estimar” pels alumnes de 3r ESO. 4 sessions repartides entre el 13, 

20 i 27 de gener.  

■ Sessions d’orientació al Batxillerat a 4t d’ESO:  

○ 26 de gener. I després de l’ESO, què? 

○ 9 de febrer: Els batxillerats a Bell-lloc. 

○ 23 de febrer: Un alumne de Batxillerat a Bell-lloc. 

○ 9 de març: Com visc el Batxillerat a Bell-lloc (amb alumnes de Batxillerat) 

■ Educant de cara el futur – Mario Alonso Puig. Divendres 10 de febrer a les 20.30h. 

■ Sortida cultural de 4rt ESO al Parlament de Catalunya.  14, 16 i 28 de febrer. (Dividit per 

classes.) 

■ Festa de lliure elecció: Divendres 17 de febrer i dilluns 20 de febrer. 

■ Sortida cultural 3r ESO Orientació per Girona: 21 de febrer. 

■ Exàmens 2n trimestre: 10, 13 i 14 de març. 

■ Avaluació 2n trimestre:  Dimarts 21 de març. 

■ Crèdit de Síntesis de 3r ESO i Projecte de Recerca de 4rt ESO: Del 27 al 31 de març. 

■ Vacances de Setmana Santa: Del 1 al 10 d’abril. 

■ Sessions de formació financera per a 4t d’ESO a càrrec d’EFEC: 

○ 18 d’abril: Els impostos i tu. 

■ Exàmens de recuperació del 2n trimestre. 18  i 20 d’abril. 
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■  Propera reunió de pares: dijous 20 d’abril. 

2. Altres qüestions que cal recordar: 

▪ Els temes del B!Caràcter d’aquest trimestre són:  

○ Gener: optimisme 

○ Febrer: cooperació 

○ Març: sinceritat 

○ Abril: responsabilitat  

Rebreu per correu i trobareu al web del col·legi orientacions per aplicar aquestes 

competències a casa així com suggeriments de cinefòrums i articles d’interès. 

▪ En cas d’absència, cal avisar el col·legi fent una trucada a recepció o enviant un 

correu a recepcio@bell-lloc.org 

▪ Recordem, una vegada més, la importància de tenir una entrevista per trimestre 

amb el preceptor, i tornem a insistir-vos en la conveniència i necessitat que 

vingueu pare i mare a l’entrevista. Ja sabeu que adaptarem tant com puguem els 

horaris per a fer-ho possible. 

▪ Uniforme. Sabem que a aquestes edats no és fàcil mantenir la línia en aquest tema, 

però ens ajudareu molt si el vostre fill ve a l’escola amb l’uniforme complet, evitant 

sabates esportives en lloc de les negres normatives o dessuadores que 

substitueixin el jersei reglamentari de l’escola. 


