
 

 

        HORARI 

 
Ed. Infantil 

Matí: de 9 a 13h. 

Tarda: de 15 a 17h. 

 
Ed. Primària 

Matí: de 9 a 13h. 

Tarda: de 15 a 17h. 

 
Ed. Secundària Obligatòria 

 
Matí: dilluns, dimarts i dijous de 8.00 a 13.30h dimecres i 

divendres de 8.00 a 14.00h 

 
Tarda: dilluns, dimarts i dijous de 15.00 a 17.00h 

 

 
       CALENDARI 

 
Inici curs escolar, dilluns 14 de setembre 

 
✓ A les 9h - Educació Primària 
✓ A les 9.30h - 1r d’Educació Infantil (esglaonat) i 2n i 3r d’Educació Infantil 
✓ A les 11.30h – 1r I 3r d’Educació Secundària Obligatòria 
✓ A les 12.00h- 2n i 4t d’Educació Secundària Obligatòria. 

 
A la tarda es farà classe normal i segons horari 

 
Vacances Nadal: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos 

 
Vacances Setmana Santa: del 27 de març al 5 d'abril de 2021, ambdós inclosos 

 
Festivitats i dies de lliure disposició 

 
 

12 d’octubre Festa de la Hispanitat 

2 de novembre Festa de lliure disposició 

7 de desembre Festa de lliure disposició 

8 de desembre Dia de la Immaculada Concepció 

15 de febrer Festa de lliure disposició 

21 de maig Festa de lliure disposició 

24 de maig Pasqua Granada 



 

 

DATES SIGNIFICATIVES PER LA COMUNITAT ESCOLAR 
 

➢ Inici del curs escolar - 14 de setembre 

➢ Fotografia als alumnes - 29 i 30 de setembre i 1 d’octubre de 2020 

➢ Setmana de l’alimentació - del 19 al 23 d’octubre de 2020 

➢ Lliurament informe inicial - 30 d’octubre de 2020 

➢ Celebració de la Castanyada - 30 d’octubre de 2020 

➢ 159è aniversari de la Fundació del col·legi - 19 de novembre de 2020 

➢ Recollida de roba Fundació Glorr - del 10 al 16 de desembre de 2020 

➢ Recuperacions cursos anteriors ESO - del 14 al 18 de desembre de 2020 

➢ Lliurament informes avaluació 1r EI, EP i ESO - 21 de desembre de 2020 

➢ *Cantada de Nadales per les famílies d’Educació Infantil -17 de desembre 2020 a 

la tarda. 

➢ *Eucaristia d’Advent per tota la comunitat educativa a la capella -17 de 

desembre de 2020 a les 19 hores. 

➢ *Cantada de Nadales i lliurament de premis - Matí del 21 de desembre de 2020. 

➢ Celebració del DENIP (Diada Escolar de la No violència i la Pau) - 29 de gener 

de 2021 

➢ Celebració del Dijous Llarder - 11 de febrer de 2021 

➢ Lliurament informe avaluació 2n i 3r Educació Infantil - 12 de febrer de 2021 

➢ Dimecres de Cendra. Inici de la Quaresma - 17 de febrer de 2021 

➢ Proves competències bàsiques de 4t d’ESO - 17 i 18 de febrer de 2021 

➢ Dimecres de Cendra. Inici de la Quaresma - 17 de febrer de 2021 

➢ Setmana de la Reconciliació - del 22 al 26 de febrer de 2021 

➢ Setmana de Germanor i recollida aliments - de l’1 al 5 de març de 2021 

➢ Jornada matemàtica - 26 de març de 2021 

➢ Lliurament informes 2a avaluació - 26 de març de 2021 

➢ Treball de síntesi i projecte de recerca ESO - del 22 al 26 de març de 2021 

➢ Diada de Sant Jordi i Mare de Déu de Montserrat – 

➢ Proves de competències bàsiques de 6è d’E. Primària - 4, 5 i 6 de maig de 2021 

➢ *Dia del Cor de Maria - Activitats diverses - 4 de juny de 2021 

➢ Activitats programades RCP (reanimació cardiopulmonar) - Mes de juny 
 



 
 
 

➢ *Colònies 3r d’EI, de 1r a 6è d’EP i 1r d’ESO - del 9 a l’11 de juny de 2021 

➢ *Colònies 2n d’ESO - del 8 a l’11 de juny de 2021 

➢ *Camí de Sant Jaume 3r ESO - del 8 a l’11 de juny de 2021 

➢ *Viatge final d’estudis 4t d’ESO - del 8 a l’11 de juny de 2021 

➢ Lliurament informes d’avaluació final de curs ordinària ESO - 14 de juny de 2021 

➢ *Comiat alumnes de 4t d’ESO - 18 de juny de 2021 

➢ Exàmens convocatòria extraordinària ESO - 21 i 22 de juny de 2021 

➢ Lliurament informes d’avaluació final de curs EI i EP - 22 de juny de 2021 

➢ Últim dia de curs - 22 de juny de 2021 

➢ Lliurament notes avaluació final extraordinària ESO - 30 de juny de 2021 

 
 

* PENDENT DE L’EVOLUCIÓ DE LA PANDÈMIA 


