L’HEURA

CALENDARI ESCOLAR CURS 2018/2019

1r TRIMESTRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dv 7 de setembre 12:30 h. ………......… Reunió de pares d’alumnes nous dels PFI
dt 11 de setembre …………….......……. Festiu. Diada Nacional de Catalunya
dc 12 de setembre ………….......……… Inici de les classes a les seccions d'escola
dj 13 de setembre ………...................... Inici de les classes a les seccions de formació laboral
dv 21 de setembre 17:15 h. ….......…… Reunió general de pares. Seccions de formació laboral
dl 24 de setembre 17:15 h. ……….....… Reunió general de pares. Seccions d'escola
dv 5 d’octubre …....……………...…..… Jornada de convivències. Seccions de formació laboral
dv 12 d’octubre …………………........… Festiu. Festa Nacional d’Espanya
dj 1 de novembre .................................. Festiu. Tots Sants
dv 2 de novembre ................................. Festiu. Dia de lliure disposició
dj 6 de desembre .................................. Festiu. Dia de la Constitució
dv 7 de desembre ................................. Festiu. Dia de lliure disposició

VACANCES DE NADAL:

del dilluns 24 de desembre fins al dilluns 7 de gener (ambdós inclosos)

2n TRIMESTRE
•
•
•
•

dt 8 de gener ...... …………………...…...Inici de les classes del 2n trimestre
dv 1 de març ......................................... Celebració del Carnestoltes
dl 4 de març ……………..........…...…… Festiu. Dia de lliure disposició
dt 5 de març ........……………….........… Festiu. Dia de lliure disposició

VACANCES DE SETMANA SANTA: del dilluns 15 al dilluns 22 d’abril (ambdós inclosos)

3r TRIMESTRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dt 23 d’abril ................…………..……… Inici de les classes del 3r trimestre
dc 1 de maig .........……………...……… Festiu. Festa del treball
dv 17 de maig ....................................... Sortida a la Natura. Seccions de formació laboral
dl 20 de maig ........................................ Festiu. Dia de lliure disposició
del dc 22 al dv 24 de maig .................... Colònies 1r cicle de secundària
dj 23 i dv 24 de maig ............................ Colònies primària
del dt 28 al dv 31 de maig .................... Viatge 2n cicle de secundària
del dl 10 al dv 21 de juny …………….… Jornada intensiva. Seccions escolars i PTVA
del dc 19 al dv 21 de juny ..................... Viatge fi de curs. Secció de formació laboral
dv 21 de juny ..............……………….… Últim dia de curs

