
CALENDARI GENERAL CURS 2021-22

INICI DE LES CLASSES
▪ 13 de setembre de 2021: inici de les classes al segon cicle de l'educació

infantil, l'educació primària, l'educació secundària 20 de setembre de
2021: inici de les classes als cicles formatius de grau superior de formació
professional inicial i d'arts plàstiques i disseny.

VACANCES
▪ Del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022: vacances de Nadal.

▪ De l'11 d'abril al 18 d'abril de 2022: vacances de Setmana Santa.

▪ 22 de juny de 2022: acaben les classes a tots els centres, llevat de les dels
ensenyaments de règim especial i les de la formació professional, que ho
faran d'acord amb la seva programació acadèmica.

 

DIES FESTIUS

Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició
corresponent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els dos
dies de festa local. En cas que un o ambdós d'aquests dies de festa
local caiguin en dia no lectiu, els centres podran afegir-los els establerts de
lliure disposició dins el curs escolar corresponent.

Els centres poden establir tres dies festius de lliure disposició que s'han de
distribuir equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els
d'inici i final de les classes, s'han de preveure en la programació general
del centre i s'han de comunicar als serveis territorials.

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ

- Primer trimestre: Dimarts 7 desembre.
- Segon trimestre: Dilluns 28 de febrero.
- Tercer trimestre:  Divendres 3 de juny.

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/ci/calendari_laboral/normativa/index.html
https://ajuntament.barcelona.cat/calendarifestius/ca/


DIES FESTIUS I DIES SIGNIFICATIUS AL LLARG DEL CURS

- 11 de setembre.  Diada Nacional de Catalunya
- 24 de setembre.. La Mercè
- 12 d’octubre.  El Pilar
- 20 d’octubre. Dia de Mater
- 1 de novembre.  Tots Sants
- 6 de desembre.  Dia de la Constitución
- 8 de desembre.  La Purísima
- 23 d’abril.  Sant Jordi
- 1 de maig.  Dia del treballador
- 25 de maig. Sta Magdalena Sofía
- 6 de juny.  Segona Pasqua

- 11 de juny.  Festa del Sagrat Cor

VISITA EQUIP DE TITULARITAT

Dimarts 12 i dimecres 13 de febrer

ACTIVITATS DEL PROFESSORAT

El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de
reprendre les activitats d'organització del curs el dia 1 de setembre.

En els centres de titularitat del Departament d'Educació les activitats del
professorat programades al centre no han d'acabar abans del dia 30 de juny.

PROVES EXTRAORDINÀRIES DE L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
Es faran del 17 al 22 de juny de 2022. 

MATERIAL

La quota de material del curs vinent es fracciona en tres pagaments:
- Primer pagament: setembre
- Segon pagament: desembre
- Tercer pagament: febrer

L’agenda no estarà inclosa dins del material i es podrà comprar de forma
independent al llarg del curs.



Els llibres es repartiran a classe una vegada iniciat el curs.


