
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Puig Castellar

          CALENDARI ESCOLAR CURS 2019-20

El curs escolar comença el 2 de setembre de 2019 
i acaba el 30 de juny de 2020.

Les classes d’ESO, Batxillerat i CFGM comencen 
el dia 12 de setembre de 2019 i les classes de 
CFGS comencen el dia 18 de setembre de 2019 i 
acaben el dia 19 de juny de 2020.

VACANCES DE NADAL: del 21 de desembre de 
2019 al 7 de gener de 2020, ambdós inclosos.

VACANCES DE SETMANA SANTA: del  4 al 13 
d’abril de 2020, ambdós inclosos.

DIES FESTIUS:

ANY 2019:
- 11 de setembre: Diada de Catalunya
- 24 de setembre: Festa local
- 1 de novembre: Festa Tots Sants
- 4 de novembre: Festa de lliure disposició
- 6 de desembre: Festa de la Constitució

              
ANY 2020:

    
- 24 de febrer: Festa de lliure disposició
- 30 d’abril: Festa de lliure disposició
- 1 de maig: Festa del treballador
- 1 de Juny Festa Pasqua Granada (a 

confirmar)
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