
 

 

  
Calendari escolar curs 2017/2018  

 
Dimarts 12 de setembre de 2017: inici de les classes per a tots els 
alumnes a excepció dels cicles formatius de grau superior i dels centres i 
aules de formació de persones adultes que les començaran no més tard 
del dia 19 de setembre. Les escoles oficials d’idiomes començaran el 28 
de setembre. 
 
Divendres 22 de juny de 2018: fi de les classes per a tots els alumnes. 
 
Divendres 24 de juliol de 2018: fi de les classes per als alumnes de les 
escoles bressol municipals 
 
Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 
2018, ambdós inclosos. 
 
Setmana Santa: del 24 de març al 2 d'abril de 2018, ambdós inclosos. 
 
Calendari festiu: 
 
- 12 d’octubre de 2017 (Festa Nacional) 
- 1 de novembre de 2017 (Tots Sants) 
- 6 de desembre de 2017 (La Constitució)  
- 8 de desembre de 2017 (La Immaculada) 
- 1 de maig de 2018 (Dia del Treball) 
 
 
Dies de lliure elecció triats pels centres: 
 
- Divendres 13 d’octubre de 2017 (Pont del Pilar), triat per tots els 
centres de primària, secundària, centre concertat religiós, educació 
especial i escoles bressol 
 
- Dijous 7 de desembre de 2017 (Pont de la Immaculada), triat per 
tots els centres de primària, secundària, centre concertat religiós, 
educació especial i escoles bressol. 
 
- Dilluns 12 de febrer de 2018 (Dilluns de Carnaval), triat per tots els 
centres de primària, secundària, centre concertat religiós, educació 
especial.  
 
- Dilluns 30 d’abril de 2018 (Pont dia del Treball), triat per tots els 
centres de primària, secundària, centre concertat religiós, educació 
especial i escoles bressol. 



 

 

 
- Dilluns 21 de maig de 2018 (Segona Pasqua), triat per tots els 
centres de primària, secundària, centre concertat religiós, educació 
especial. 
 
La jornada continuada als centres de primària serà els dies següents: 22 
de desembre de 2017 i del 4 al 22 de juny de 2018. 


