INFORMACIÓ DE PRINCIPI DE CURS 2013/2014
-SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES-

DIA D’INICI DEL CURS
Alumnes d’ Educació Secundària Obligatòria i Alumnes de Batxillerat

El curs comença dia 13 de setembre. Aquest dia els alumnes vendran al centre de 9 a
10:50h. i aquestes sessions es dedicaran a la recepció i acolliment dels alumnes.
Alumnes de Cicles Formatius de Gestió Administrativa
El curs comença dia 23 de setembre a les 9 hores
Alumnes de Cicles Formatius d’Instal·lacions de telecomunicacions
El curs comença dia 23 de setembre a les 15:30 hores
HORARI DEL MES DE SETEMBRE
1r i 2n d’ ESO: de 9 a 15 h
3r i 4rt d’ ESO, Cicles Formatius i Batxiller: El mateix horari que es farà durant la resta del
curs. Cada tutor donarà l’horari als seus alumnes el primer dia del curs.

El servei de menjador es farà a les 15 hores
CALENDARI DE DIES NO LECTIUS (VACANCES, FESTES, ETC)
Vacances escolars
Nadal: del 23-12-13 al 3-01-14, ambdós inclosos
Pasqua: del 17-04-14 al 25-04-14, ambdós inclosos
Els dies 20 de desembre i 16 d’abril es farà horari de jornada continuada de 9 a 15 hores pels
alumnes de 1r i 2n d’ ESO.
Dies festius i dies no lectius
Dia 1 de novembre (Tots Sants)
Dia 6 de desembre (dia de la Constitució)
Dia 28 de febrer de 2014 (festa escolar unificada)
Queden pendents els següents dies festius:
- Les dues festes locals. Si una o les dues festes locals coincideixen en dies no lectius, el
centre determinarà, en substitució d’aquestes, quins dies s’escolliran
- Un dia festiu que ha d’escollir el centre
- Altres festes que determini el Govern.
En començar el curs, un cop coneguem aquestes dates, ja us informarem.
Data final de curs:
El curs 2013/2014 acaba el dia 20 de juny

Aula Balear

