Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Ins de Santa Coloma de Farners
Av. Salvador Espriu, s/n
17430 Santa Coloma de Farners
Telèfon: 972 84 21 05 – Fax: 972 84 09 08
b7005376@xtec.cat

c a l e n d a r i
e s c o l a r
2022 – 2023
Normativa de referència:
ORDRE EDU/EDU/113/2022, de 3 de maig

1. dates acadèmiques
Setembre
*1i2
*5
*6

Exàmens de recuperació de matèries pendents: 1r Bat, 2n pendents de 1r
Juntes d’Avaluació extraordinàries 1r Batxillerat
Lliurament de notes a les 10.00h

*7

Inici de curs tots els estudis
- 1r ESO
08:00 activitats de presentació del curs amb el tutor
11.25 activitats lectives en horari habitual
- 2n, 3r, 4t ESO, batx, CFGM, PFI
10.25 activitats de presentació del curs amb el tutor
11.25 activitats lectives en horari habitual
- Finalització de les activitats lectives 14.45h
- CFGS
14.45 activitats de presentació del curs amb el tutor
15.45 activitats lectives en horari habitual

* 27
* 29

Reunió de pares i mares de 1r d’ESO i 1r Batxillerat
Reunió de mares i pares d’alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO, 2n batx, CFGM

Octubre
* 30
* 1a setmana
* 1a quinzena
* 2a quinzena
* 17 al 21 nov
* 28

Data límit per a la presentació de les programacions de les àrees curriculars des
dels Departaments i les Coordinacions (intranet)
Jornada de delegats per nivells
Sortides de tutoria 1r ESO (si s’escau)
Data límit per a la presentació dels plans individualitzats dels alumnes d’ESO
Avaluació inicial de tots els grups d’ESO, batx, CFGM, CFGS
Lliurament memòria escrita TR

Novembre
* 09 - 10
* 17 a 22
* 22 a 3 des.

Tribunals treballs de recerca de 2n de batxillerat
Setmana exàmens 1r i 2n Batx
Període durant en el qual no es realitzaran sortides escolars

Desembre
* 05
* fins el 11
* 12 al 16

Inici del 2n trimestre
Entrada de notes SAGA/ESFERA 1a avaluació (ESO, batx, CF)
Juntes 1a avaluació
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Gener
*18
*26
*30

Exàmens de recuperació matèries pendents ESO
Exàmens de recuperació matèries ESO
Diades Interculturals i DENIP

Febrer
*
* 16 al 21
* 1 al 15
* 24 al 6 març

Proves diagnòstica 2n ESO (a confirmar)
Setmana exàmens 1r i 2n batx
Període durant el qual no es realitzaran sortides escolars batxillerat
Període durant el qual no es realitzaran sortides escolars ESO i CF

Març
*4
* fins el 19
* 20
* 20 al 23
* 27 al 31
* 27 al 31
* 27 al 31
* 31

Jornada de Portes Obertes
Entrada notes 2a avaluació
Inici del 3r trimestre.
Juntes de 2ª avaluació
Concurs literari i artístic
Viatge de fi de cicle de 4t ESO, 2n Batxillerat i CF (si s’escau)
Gresol formatiu
Diada del Medi Ambient

Abril
* 21
* 24 al 28
* 26 al 12 maig

Concert de Sant Jordi. Lliurament dels premis literaris
Treball de síntesi 3r ESO (orientació)
Període durant el qual no es realitzaran sortides escolars 2n batxillerat

Maig
* 4 al 09
* 12
* 15 al 19
* 22
* 23
* última setmana
* 31
* 22 al 2 juny
* 28

Exàmens trimestrals 2n batxillerat
Lliurament de notes 3r trimestre
Exàmens ordinaris finals 2n batxillerat
Avaluació final de 2n batx. i 2n CFGS (dels que volen anar a les PAU)
Lliurament notes de 2n batxillerat
Crèdit de Síntesi CFgm electricitat i TAPSD i projecte d’atenció a la infància
Final classes de CFgm i CFgs
Període durant el qual no es realitzaran sortides escolars
Entrades de notes 3a avaluació CF

Juny
*2
*1i2
* 5 al 9
* fins el 4
* 1 al 6
* fins el 11
* 12 al 16
* 12 al 14
*6
*7 a9
* 12 al 15

Cerimònia de graduació per tots els estudis
Juntes 3a i ordinàries avaluació CF
Tutories de matèries de CF (pendent de confirmar)
Entrada de notes de 3ª avaluació ESO
Exàmens trimestrals (3r trimestre) 1r de batxillerat
Entrada de notes de 3ª avaluació batxillerat
Proves extraordinàries de CF
Treball de síntesi de 1r a 2n d’ESO: ODS
Avaluació tècnica ESO 3a avaluació
Lliurament de notes 3a avaluació ESO
Avaluacions finals (la resta de grups)
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* 16
* 12 al 16
* 16
* 19
* 20
* 20
* 18
* 19 i 20
* 20
Juliol
* 2a setmana

Avaluació extraordinària CF
Exàmens ordinaris finals 1r batxillerat ( a confirmar) i extraordinaris de 2n de
batxillerat
Lliurament notes CF extraordinària
Sortides de final de curs per a l’ESO (si s’escau) aquestes sortides es faran el
mateix dia per a tots els grups (recomanat)
Acabament de les activitats lectives ordinàries i lliurament de notes ESO
Lliurament de certificats CFGM i CFGS
Entrada notes finals ordinàries ( 1r Batxillerat i 2n de batxillerat)
Juntes ordinàries de 1r i extraordinàries de 2n batxillerat
Lliurament de notes ESO i batxillerat
Data límit per a la presentació la programació de les sortides escolars des dels
Departaments

5. festivitats
* Segons el calendari laboral

11 setembre
12 d’octubre
1 de novembre
6 de desembre
8 de desembre
1 de maig

31 octubre

* Locals

23 de setembre (Festa Major de SCF)
11 d’abril (Dimarts de Pasqua, Festa del Coro)

* Lliure elecció del centre (4 dies)

31 octubre
09 desembre
17 febrer
29 maig

consensuat pels centres educatius
i l’Ajuntament de SCF en el CEM

6. vacances escolars
* Nadal
* Setmana Santa

del 22 de desembre al 8 de gener (ambdós inclosos).
del 3 al 10 d'abril (ambdós inclosos)

CALENDARI 22-23

Dates acadèmiques
DATA
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

D04.1_POC_CE
20/07/2022
Pàgina 5 de 5

Dates acadèmiques
DATA
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

D04.1_POC_CE
20/07/2022
Pàgina 5 de 5

