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Calendari i horari escolar curs 2020/2021 

El curs escolar s’inicia el dilluns 14 de setembre per a tots els alumnes de l’escola.  

1r. Trimestre 

● Dilluns 21 de setembre: Festa Local 

● Dilluns 12 d’octubre: Festa Hispanitat 

● Dilluns 30 de novembre: Festa Local (Sant Sadurní) 

● Dilluns 7 de desembre: Festa Lliure elecció 

● Dimarts 8 de desembre: Festa de la  Immaculada  

● Vacances de Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos.  

2n. Trimestre 

● Divendres 8 de gener: inici del 2n  trimestre 

● Dilluns 15 de febrer: Festa de lliure elecció  

● Vacances de Setmana Santa: del 27 de març al 5 d’abril, ambdós inclosos.  

3r Trimestre 

● Dimarts 6 d’abril: inici del 3r trimestre 

● Dilluns 24 de maig: Festa lliure elecció 

● 22 de juny finalitza el curs escolar.  

Horari escolar 

Els horaris d’aquest curs, degut a les mesures que s’han d’aplicar per la pandèmia, són 

diferents segons el curs/nivell. El marc horari general de l’escola serà de 9h a 16:30h. Cada grup 

tindrà entrades i sortides diferents. Implicarà també torns de pati diferents, espais tancats i 

sense contacte entre grups i torns de menjador diferents. Us adjuntem un escrit on podreu veure  

breument l’organització d’entrades i sortides.  

Horari de jornada intensiva de 9h a 13h.: 

● 21 de desembre de 2020.  

● Del 7 al 22 de juny del 2021.  

En aquests casos ja informarem de les entrades i sortides.  

 



L’adaptació de l’alumnat que inicia P.3 tindrà un període d’adaptació que anirà del 14 al 18 de 

setembre:  

Dilluns 14 i dimarts 15 de setembre:  dos grups/torns. 1r de 9:15h a 10:45h i 2n torn de 11h a 

12:30h. 

Dimecres 16 de setembre: tot el grup de 9:30 a 11’30h. 

Dijous 17 i divendres 18 de setembre: tot el grup de  9:30 a 12:30. 

Es recomana que aquesta  primera setmana d’adaptació els infants de P.3  no facin ús 

del servei de menjador.  

Divendres 4 de setembre, entre les 9h a les 14h, seran citades les famílies dels nous 

alumnes de P.3, en hora concertada i grups reduïts per tal de poder veure les aules, conèixer les 

tutores, deixar el material i explicar detalls de l’adaptació i horaris del curs.  

 

La Direcció. 

Montornès del Vallès, a 17 de juliol de 2020. 

 


