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● Inici de les activitats lectives: setmana del 15 al 18  de setembre 2021 
 

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

o Vacances de Setmana Santa: del 27 de març  al 05 d’abril de 2021 ambdós inclosos 
 

o Festius: 11 de setembre, 12 octubre, 8 de desembre  
 

o Festes locals: 14 de setembre, 19 de març 
 

o Festes de lliure disposició: 7 de desembre, 15 de febrer, 10 de maig i falta un 
 

● Proposta de festes a l’Institut: 
 

o Festa de Nadal, final primer trimestre: 21 de desembre 
 

o Carnestoltes: 12 de febrer 
 

o Sant Jordi, activitats literàries: 23 d’abril 
 

o Festa fi de curs: 18 de juny 
 

● Acaben les classes: 18 de juny de 2021 
 

● AVALUACIONS 
 

o ESO i 1r batxillerat: 
 

o Avaluació inicial: del 14 de setembre al 16 d’octubre 

o 1a avaluació: del 19 d’octubre al 4 de desembre 

o 2a avaluació: del 7 de desembre al 12 de març 

o 3a avaluació: del 15 de març al 18 de juny 

o Proves extraordinàries ESO i BAT1 del 14 al 18 de juny 

o 4t d’ESO proves de competències bàsiques, previsiblement entre el 8 i 12 de febrer 

o 2n de batxillerat: 
 

o 1a avaluació: del 14 de setembre al 20 de novembre, exàmens: 12, 13, 16 i 17 de 
novembre 

 
o 2a avaluació: del 23 de novembre al 19 de febrer, exàmens: 11,12,16,17 de febrer 

o 3a avaluació: del 22 de febrer al 14 de maig, exàmens: 6, 7, 11 i 12 de maig 
(A partir d’aquesta data proves de suficiència i classes de preparació de les PAU) 
 

o PAU, previsiblement del 7 al 11 de juny 

o Proves extraordinàries BAT2: entre el 17 i el 22 de juny 

                                                     CALENDARI DEL CURS 2020-2021 


