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Calendari escolar per al curs 2021-2022
1 de setembre

Inici de les activitats del professorat de tots els centres educatius no
universitaris de Catalunya públics i privats.

13 de setembre Inici de les classes als centres educatius públics i privats d’educació
infantil 2n cicle, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria.
23 de desembre/ Ambdós inclosos, vacances de Nadal.
7 de gener
11 d’abril/
18 d’abril

Ambdós inclosos, vacances de Setmana Santa.

22 de juny

Acaben les classes a tots els centres.

30 de juny

En els centres de Titularitat del Departament d’Ensenyament les
activitats del professorat programades al centre no acabaran abans del dia
30 de juny.
Pel que fa al professorat de l’ensenyament privat, aquesta
prescripció de caràcter general s’ha d’aplicar respectant el que
disposin el conveni col·lectiu del sector i la normativa laboral vigent.

Dies festius no inclosos en les vacances
Per a l’any 2021:
12 d’octubre, dimarts (Festa Nacional d’Espanya)
1 de novembre, dilluns (Tots Sants)
6 de desembre, dissabte (Dia de la Constitució)
8 de desembre, dimecres (La Puríssima)
Per a l’any 2022:
1 de maig, dissabte (Festa del Treball)
A més de les esmentades es fixaran, mitjançant una ordre del Departament d’Empresa i
Coneixement, dues festes locals (divendres 24 de setembre 2021 i dilluns 6 de juny
2022), retribuïdes i no recuperables, a proposta dels municipis respectius.
A més, cada centre educatiu podrà establir tres dies festius no consecutius de lliure
disposició que s’han de distribuir equitativament entre els tres trimestres, que s’hauran de
preveure en la programació general del centre i s’han de comunicar als Serveis Territorials.
1r trim.
2n trim.
3r trim.

Dimarts, 7 de desembre de 2021 (Pont de Tots Sants)
Dilluns, 28 de febrer de 2022 (Dilluns després de Carnaval)
Divendres, 3 de juny de 2022 (Pont Pasqua Granada)

