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HORARI I CALENDARI  
 

Horari curs escolar 2018-19 

- Etapes d’INFANTIL i PRIMÀRIA:    Matins de 9 a 13 hores   / Tardes de 15 a 17 h. 

- Etapa de SECUNDÀRIA :   Matins : - dilluns i dimecres de 8.30 a 13.30 hores 

- dimarts, dijous i divendres de 8.30 a 13 hores 

 

Tardes: -  de dilluns a divendres: de les 15 a les 17 hores  

Calendari curs escolar 

 
1 de setembre 2018 

 
  

 
 

 
 

 

   
Inici de les activitats del professorat  

 
12 de setembre 2018 

  
 Inici de les classes  

 
21 de desembre 2018 

 
 

22 de desembre al 7 de 
gener 2019, ambdós 

inclosos 

Últim dia del 1r trimestre (Jornada intensiva, aprovat per 
Consell Escolar en data maig 2017) 
 
Vacances de Nadal  

 
Del13 al 22 d’abril 2019, 

ambdós inclosos 

 
Vacances de Setmana Santa 

 
21 de juny 2019 

Finalització de les classes (jornada intensiva, aprovat per 
Consell Escolar en data maig 2018) 

 
Dies festius de Lliure Disposició: 

 
15 d’octubre 2018 

 
 1r. dia festiu de lliure disposició del curs 2018-2019 

 
2 de novembre 2018  2n dia festiu de lliure disposició del curs 2018-2019 

 
7 de desembre 2018  3r. dia festiu de lliure disposició del curs 2018-2019 

 
15 de febrer 2019  4t. dia festiu de lliure disposició del curs 2018-2019 

 
4 d març 2019 

 
 5è. dia festiu de lliure disposició del curs 2018-2019 
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Per a l'any 2018: 
 

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya) 

1 de novembre (Tots Sants) 

6 de desembre (Dia de la Constitució) 

8 de desembre (La Immaculada) 

25 de desembre (Nadal) 

26 de desembre (Sant Esteve) 

 
Per a l'any 2019: 
 

1 de gener (Cap d'Any) 

6 de gener (Reis) 

30 de març (Divendres Sant) 

22 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida) 

      1 de maig (Festa del Treball) 

                


