
Calendari escolar per al curs 2016-2017 

 

 

Calendari  
12 de setembre de 2016:  
inici de les classes al segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària 
obligatòria, el batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional inicial i d'arts plàstiques 
i disseny i el curs de formació específic per a l'accés a aquests cicles. A l’educació secundària 
obligatòria, el batxillerat i el cicles de grau mitja, aquest inici es podrà endarrerir fins al 14 de 
setembre. 
 
No més tard del 19 de setembre de 2016: 
inici de les classes als cicles de grau superior de formació professional inicial i d'arts plàstiques i 
disseny, el curs de formació específic per a l'accés a aquests cicles, els ensenyaments de règim 
especial, i els ensenyaments de centres i aules de formació d’adults. 
 
No més tard del 28 de setembre de 2016: inici de les classes als ensenyaments de les escoles 
oficials d'idiomes. 
  
Del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017: vacances de Nadal. 
Del 8 al 17 d’ abril de 2017: vacances de Setmana Santa. 
21 de juny de 2017: acaben les classes a tots els centres. 
 

Les proves extraordinàries de l'ESO, de 1r de batxillerat i dels cursos de formació específics 

d'accés als cicles formatius es faran de l'1 al 5 de setembre de 2017. Per als cicles i el 2n curs 

de batxillerat les proves extraordinàries es faran al mes de juny després de les proves ordinàries. 

 

Dies festius 
 

Per a l'any 2016: 
12 d’octubre (V. Pilar) 
1 de novembre(Tots sants) 
6 de desembre(La Constitució)      
8 de desembre (la Immaculada) 
26 de desembre (S. Esteve) 
 
Per a l'any 2017: 
6 de gener (Reis) 
14 d’ abril (Divendres Sant) 
17 d’ abril (dilluns de Pasqua Florida) 
1 de maig (Festa del Treball) 
26 de maig (L’Ascensió (Festa local)  
24 de juny  (Sant Joan) 
24 de juliol (Festa Major (Festa Local) 

 

Lliure disposició 
 
- 31 d’ octubre de 2016 ( tots sants) 
- 5 de desembre de 2016 (la Constitució) 
- 27 de febrer de 2017  (carnestoltes) 
- 29 de maig  de 2017  (l’ascensió) 
 
 

 



HORARIS A CANOVELLES 

 
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA: 
- Horari lectiu ordinari:  
 

Escola Horari educació  
infantil (P3, P4 i P5) 
primària (1r a 6èPRI) 
 

 

Escola Jacint Verdaguer 9 a 12,30h  i 15 a 16,30h  

Escola Congost 9 a 13h  i 15 a 17h  

Escola Joan Miró 9 a 12,30h  i 15 a 16.30 h  

Escola Els Quatre Vents 8.30  a 13 h  i 15 a 16,30h  

 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA.  

Institut BELLULLA 

SI Domus d’Olivet 

 

Horari dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

Entrada matí 8h 8h 8h 8h 8h 

Sortida matí 14.30h 14.30h 14.30h 14.30h 14.30h 

 
Escoles Bressol Municipals 
 
Escola Horari   

 
Marta Mata 9 a 12h  i 15 a 17h Inici curs 8 setembre 

Final de curs 21 juliol 

Sant Jordi 9 a 12h  i 15 a 17h Inici curs 8 setembre 
Final de curs 21 juliol 

 


