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NOVETATS DEL CALENDARI ESCOLAR 

CURS ESCOLAR 2014-2015 
 
 

 Al DOGC del dimarts 22 d’abril de 2014, es va publicar l’ORDRE ENS/124/2014, de 14 

d’abril, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2014-2015 per als centres 

educatius no universitaris de Catalunya.  

INICI DE LES CLASSES FI DE LES CLASSES 

 

El 15 de setembre 

2n. cicle Educació Infantil: 

No més enllà del 19 de 

setembre (amb autorització). 

− 2n. cicle d’Educació Infantil. 

− Primària. 

− E.S.O. 

− Batxillerat. 

− Cicles de G.M. i d’arts plàstiques i 

disseny.  

− Curs de formació específic per a 

l’accés a aquests cicles. 

El dia 19 de juny 

(Llevat dels ensenyaments de règim 

especial, que ho faran d’acord amb la 

seva programació acadèmica). 

VACANCES 

Nadal: del 24 de desembre de 2014 al 

7 de gener de 2015, ambdós inclosos. 

No més tard del dia 22 de 

setembre 

La preparació del curs i 

l’aprovació d’horaris s’ha 

d’haver efectuat en els dies 

anteriors a la data d’inici de 

les classes. 

− Cicles de G.S. i d’arts plàstiques i 

disseny. 

− Curs de formació específic per a 

l’accés a aquests cicles. 

− Resta dels ensenyaments de règim 

especial. 

− Ensenyaments dels centres i aules 

de formació de persones adultes. 

PROVES 

L’ avaluació ordinària 2n Batxillerat i 

el darrer curs dels cicles formatius 

G.S. s’han de programar a cada centre 

segons les necessitats derivades de la 

seva inscripció al procediment d’accés 

als estudis universitaris. 

HORARIS 

2n cicle  

Ed. infantil  

i primària. 

(inclòs Ed. 

especial). 

    

- S’ha de desenvolupar entre les 8:30 i les 

18:00h. 

- Total de 5 hores lectives diàries: 3 o 3’5h. 

al matí i 1’5 o 2 a la tarda. 

- L’horari lectiu no acabarà abans de les 

16:00h. 

- Mínim de 2h. de descans al migdia. En el 

cas de l’alumnat que rep el suport escolar 

personalitzat, aquest mínim pot ser d’una 

hora i mitja. 

Possibilitat de sol·licitar jornada 

continuada a partir del 8 de juny. 

 

Aprovació i 

Comunicació 

de l’horari i 

calendari. 

 

 

- Aprovació pel Consell Escolar durant 

la 1a. quinzena de juny. 

- En cas de no assolir l’acord de ¾ 

parts dels membres assistents s’ha 

de comunicar als SSTT no més tard 

del 19 de juny. 

- Comunicació als SSTT no més tard 

del 19 de juny. 

Exposició en el taulell d’anuncis no 

més tard del 19 de juny. 

Batxillerat 

i FP    

 - El Batxillerat es pot organitzar en jornada 

continuada. 

La FP inicial s’organitza preferentment en 

sessions de matí o tarda. 

Modificacions 

excepcionals. 

- S’ha d’adreçar sol·licitud als SSTT 

o al Consorci.  


