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CURS 2020-2021
INFORMACIÓ D’HORARIS, FESTES I VACANCES
Seguint la normativa establerta pel Departament d'Educació de la Generalitat de
Catalunya i amb aprovació del nostre Consell Escolar, us informem de:
HORARI ESCOLAR*
Inici de curs: 14 de setembre, per a totes les comunitats.
Final de curs: 22 de juny, per a totes les comunitats.
Horari de les comunitats de petits, mitjans i grans: matí de 9:00 a 12:30 h.
tarda de 14:30 a 16:00 h.
(* tenint en compte la situació per la covid 19 l’entrada i la sortida serà esglaonada.
Trobareu el detall de la informació al pla de contingència 20-21)
Horari de la comunitat dels més grans: matí de 8:55 a 13:30 h.
tarda de 14:30 a 16:30 h.
(Excepte dimecres que serà de 14:30 a 16:05 h.)

Servei de menjador de les comunitats de petits, mitjans i grans:
de 12:30 a 14:30 h.
Servei de menjador de la comunitat dels més grans:
de 13:30 a 14:30 h.
DIES FESTIUS
Dilluns, 12 d’octubre 2020 (festiu)
Dilluns, 7 de desembre 2020 (lliure disposició)
Dimarts, 8 de desembre 2020 (festiu)
Dilluns, 15 de febrer 2021 (lliure disposició)
Dilluns, 3 de maig 2021(lliure disposició)
Divendres, 21 de maig 2021 (lliure disposició)
Dilluns, 24 de maig 2021 (festa local)
VACANCES ESCOLARS
Nadal: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 (ambdós inclosos)
Setmana Santa: del 27 de març de 2020 al 5 d’abril de 2021 (ambdós inclosos)
Els dies de jornada intensiva (de 9 a 13h) són el 21 de desembre i el 26 de març.
(pendent de confirmació)
I a partir del 7 de juny fins el dia 22 de juny l’horari serà també intensiu de 9h a 13h.
(pendent de confirmació)

