CALENDARI ANUAL I HORARI DEL CENTRE 2017-18
El calendari anual del col·legi La Salle Maó està marcat per la Resolució del Conseller d’Educació del
29/04/2017 on s’estableix el calendari del curs escolar 2016/17 (BOIB nº 51 del 29/04/2017) conjuntament amb la i
que ha estat aprovat pel Consell Escolar en el dia 12 de juliol de 2017.
1. CALENDARI ANUAL:
• Inici de classes per Infantil i Primària: dimecres 13 setembre de 2017
- 1a i 2a hora per recepció i acollida
- 3a hora en horari normal de classe
Escoleta: Adaptació flexible
P3 Infantil: 1a setmana d’adaptació
P4 i P5 Infantil: 1a setmana d’adaptació, sempre que sigui el 1r any d’escolarització
• Inici de classes per l’ESO: dimecres 13 setembre de 2017 amb la 1a i 2a hora per recepció i acollida
• Inici curs Escoleta: dilluns 11 de setembre de 2017 (Adaptacions)
• Final primer trimestre:
• Segon trimestre:
• Tercer trimestre:
• Finalització de classes:
• Final curs Escoleta:

divendres 22 desembre de 2017
del 8 de gener fins 28 de març 2018
del 9 d’abril fins 22 de juny de 2018
22 de juny de 2018 (176 dies lectius)
31 de juliol de 2018

2. JORNADES CONTINUADES:
Per a tot l’alumnat:
- 22 desembre 2017 fins a les 13’00h, dia previ festes
de Nadal
- 8 de febrer 2018 pel matí, Dijous de Carnaval
- 28 de març 2018 pel matí, dia previ vacances
Setmana Santa

Només per ESO:
- 18 de maig 2018 fins a les 13’00h, Dia de La Salle
- 22 de juny 2018 fins a les 13’00h.

3. VACANCES I FESTIVITATS:
3.1 Períodes de vacances:
- Nadal: del 23 de desembre 2017 al 7 de gener 2018 (ambdós inclosos)
- Setmana Santa: del 29 de març al 8 d’abril 2018 (ambdós inclosos)
3.2 Dies festius:
2017
-12 d’octubre de 2017 (Festa Nacional)
- 1 de novembre de 2017 (Tots Sants)
- 6 de desembre de 2017 (Dia de la Constitució)
- 8 de desembre de 2017 (Immaculada Concepció)
- 25 de desembre de 2017 (Nadal)

2018
- 17 de gener 2018 (Sant Antoni): festa local
- 1 de març 2018 (Diada de les Illes Balears)
- 2 de març de 2018 (festa escolar unificada)
- 1 de maig 2018 (Conselleria de Treball i Formació)

3.3 Festius per substitució festa local i lliure disposició del centre:
Com el curs passat, tots els centres educatius (col·legis i instituts) de la part de Llevant de Menorca han acordat
escollir el mateixos festius pel 17/18:
a) Dies d’elecció del Centre per substitució de festa local:
b) Dia de lliure disposició de Centre:
• 28 de febrer de 2018
• 30 d’abril de 2018
4. HORARI GENERAL DE CENTRE:
• Ed. Infantil i Ed. Primària:
- Matins de 9:00h a 12:24h, de dilluns a divendres
- Capvespres de 15:00h a 17:00h de dilluns a dijous.
(Juny i setembre: horari continuat pel matí de 8h a 13h, de dilluns a divendres)
• Ed. Secundària:
1r i 2n d’ESO:
MATINS:
- Dilluns, dimarts, dijous i divendres: matins de 8:00h a 13:00h
- Dimecres 8:00h a 14:00h
CAPVESPRES:
- Dimarts i dijous: tardes de 15:00h a 17:00h
(Setembre i juny: jornada continuada només pel matí: mateix horari que 3r i 4t ESO)
3r i 4t d’ESO:
- Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres, de 8:00h a 14:00h
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