Calendari Escolar – Mollet del Vallès – Curs 2019-2020
Dies de Lliure Disposició - Curs 2019 - 2020
Escoles de primària públiques, Institut Gallecs, Institut Vicenç Plantada, Institut
Aiguaviva, Agrupació Escolar Anselm Clavé, Escola Sant Gervasi, Centre d’Estudis Mollet,
Escoles Bressol Municipals, Escola Municipal de Música, Centre de Formació d’Adults i
Escola Oficial d’Idiomes
1r trimestre:

divendres 4 de novembre de 2019
divendres 5 de desembre de 2019

2n trimestre:

dilluns 24 de febrer de 2020

3r trimestre:

dijous 30 d’abril de 2020

Institut Mollet
1r trimestre:

divendres 4 de novembre de 2019

2n trimestre:

dilluns 24 de febrer de 2020

3r trimestre:

dijous 30 d’abril de 2020
dilluns 1 de juny de 2020

Col·legi Lestonnac:
1r trimestre:

dijous 5 de desembre de 2019

2n trimestre:

dilluns 24 de febrer de 2020

3r trimestre:

dijous 30 d’abril de 2020
dilluns 1 de juny de 2020

Escola d’Educació Especial Can Vila:
1r trimestre:

dijous 31 d’octubre de 2019

2n trimestre:

dilluns 24 de febrer de 2020

3r trimestre:

dijous 30 d’abril de 2020
dilluns 8 de juny de 2020

Festiu Local
22 de Gener de 2020 – Festivitat de Sant Vicenç – Festa Major d’hivern
Calendari que marca el Departament d’Ensenyament:
12 de setembre de 2019: inici de les classes al segon cicle de l'educació infantil,
l'educació primària, l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles de grau
mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny i el curs de formació específic
per a l'accés a aquests cicles. A l'educació secundària obligatòria, el batxillerat i els cicles
de grau mitjà, aquest inici es podrà endarrerir fins al 14 de setembre.
No més tard del 18 de setembre de 2019: inici de les classes als cicles formatius de

grau superior de formació professional inicial i d'arts plàstiques i disseny.
No més tard del 18 de setembre de 2019: inici de les classes als ensenyaments
de centres i aules de formació d'adults.
No més tard del 26 de setembre de 2019: inici de les classes als ensenyaments
de les escoles oficials d'idiomes.
Del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020: vacances de Nadal.
Del 4 al 13 d'abril de 2020: vacances de Setmana Santa.
19 de juny de 2020: acaben les classes a tots els centres, llevat de les dels
ensenyaments de règim especial i les de la formació professional, que ho faran
d'acord amb la seva programació acadèmica.
Les proves extraordinàries de l'educació secundària obligatòria es faran del 18 al
23 de juny de 2020. Les proves extraordinàries del 1r curs de batxillerat, dels
cicles formatius d'ensenyaments esportius i d'arts plàstiques i disseny i, quan
escaigui, dels cursos de formació específics d'accés als cicles formatius es faran
del 2 al 4 de setembre de 2020. Per als cicles formatius de formació professional i
el 2n curs de batxillerat les proves extraordinàries es faran el mes de juny,
després de les proves ordinàries.
Les Escoles Bressol Municipals ( La Xarranca, La Filadora i Els Pinetons) inicien les classes
el 5 de setembre de 2019 i finalitzen el 22 de juliol de 2020 fent les vacances i dies de
lliure disposició igual que els centres de primària i secundària.

