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CALENDARI ESCOLAR  DEL CURS 2014-2015 
   

Les classes comencen el dia 15 de setembre i acaben  el dia 19 de juny. 
 
Vacances 

Nadal: del 24 de desembre de 2014 al 7 de gener de 2015, ambdós inclosos. 
 Setmana Santa: del 28 de març al 6 d’abril de 2015, ambdós inclosos.  

Dies festius 
24 de setembre, 8 de desembre de 2014, 1 de maig, i 1 i 24 de juny de 2015. 

Dies festius de lliure disposició 
3 de novembre de 2014, 16 de febrer i 30 d’abril de 2015.   

Jornades culturals 
23 de desembre, dimarts, al matí 
13 de febrer, divendres de Carnaval: a partir de les 11:30 h. 
23 d’abril: Sant Jordi, dijous, a partir de les 11:30 h. 

 
Treball de síntesi d’ESO 

Es farà simultàniament a tots els nivells d’ESO durant la setmana anterior a 
Setmana Santa (del 24 al 27 de març). 

 
Dates de canvi de les matèries optatives d’ESO 
 1r, 2n i 3r d’ESO: 4 de febrer. 

Treball de recerca de Batxillerat 
 Lliurament de la memòria: 12 de desembre de 2014 fins les 14:30 h.  

Exposició oral: 17 de desembre. Tribunal extraordinari: final de març de 2015. 
Inici dels treballs amb l’alumnat de 1r de Batx: final de març de 2015. 

 
Exàmens per a alumnes de 2n Batx amb 1 o 2 matèries  pendents de 1r 

Del 7 al 10 d’abril de 2015. 
 
Proves diagnòstiques 3r ESO: Del 13 al 24 d’octubre de 2014. 
 
Proves d’avaluació externa de competències 4t d’ESO : 10 i 11 de febrer de 2015. 

Lliurament de butlletins de qualificacions (previsi ó) 

• Pre-avaluació: fins al 31 d’octubre (tots els cursos, excepte 2n de Batxillerat). 
• 1a avaluació: fins al 12 de desembre. 
• 2a avaluació: fins al 20 de març. 
• 3a avaluació (ESO): 12 de juny. 1r BATX: 10 de juny 
• Final de 2n de Batxillerat: 27 de maig. 
• Finals: 23 de juny  

 
Selectivitat: PAU: 9, 10 i 11 de juny i 2, 3 i 4 de setembre.  
     
Exàmens de setembre ESO i 1r Batxillerat: 1 i 2 de setembre de 2015. 
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