
 

 

CALENDARI ESCOLAR CURS 2017-18 

 

INICI DEL CURS  

 Educació Infantil i Educació Primària: dimarts 12 de setembre de 2017 a les 

9h. 

*En el cas dels alumnes de P3, aquest dia entraran pel pavelló d’Infantil a les 9:30h seguint el seu horari 

d’adaptació. 

*Els alumnes entraran per les seves entrades corresponents. En el cas dels alumnes de Cicle Mitjà i Cicle 

Superior, ens trobarem a la pista vermella. 

 Educació Secundària: dimarts 12 de setembre de 2017 a les 9h. 

*Els alumnes entraran per les seves entrades corresponents. En el cas dels alumnes d’ESO, ens 

trobarem a la pista gris. 

 Batxillerat: dimarts 12 de setembre de 2017 a les 9h. 

 

 

VACANCES 

 Nadal: del 23 de desembre de 2017 fins el 7 de gener de 2018, ambdós 

inclosos.  

 Setmana Santa: del 24 de març de 2018 fins el 2 d’abril de 2018, ambdós 

inclosos. 

 Estiu: Divendres 22 de juny de 2018 (a partir de migdia). 

 

 

FESTIVITATS LABORALS 

 

Any 2017: Dilluns 11 de setembre  

  Dilluns 25 de setembre 

  Dijous 12 d’octubre  

                Dimecres 1 de novembre  

Dimecres 6 de desembre 

Divendres 8 de desembre 



 

 

 

Any 2018:    Dimarts 1 de maig  

Dilluns 21 de maig  

 

 

DIES FESTIUS DE LLIURE DISPOSICIÓ 

 

1r. trimestre: dijous 7 de desembre (pont de 5 dies).  

2n. trimestre: dilluns 12 de febrer (3 dies). 

3r.trimestre:  dilluns 30 d’abril (pont de 4 dies). 

 

 

 

JORNADA INTENSIVA pels alumnes d’Educació Infantil, Primària i Secundària:  

A partir de l’11 juny fins el 22 de juny.  

 

Horari de la jornada intensiva dels alumnes està comprès entre las 8h - 13:30h. 

 

 

ACABAMENT DEL CURS 

Tots els ensenyaments finalitzaran el divendres 22 de juny de 2018. 

 

 

LES PROVES EXTRAORDINÀRIES  

Els alumnes d’educació secundària obligatòria i primer curs de batxillerat faran 

les proves extraordinàries entre el 3 i el 5 de setembre de 2018. 

 

 


