
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

El Consell Escolar Municipal acorda el calendari 2018-2019 en la
darrera sessió del curs 2017-2018

Dilluns 9 de juliol de 2018

El Consell Escolar Municipal de Castellar del Vallès va acordar el 27 de juny passat
el calendari del proper curs, en la darrera reunió que ha celebrat aquest òrgan el curs
2017-2018.

Així, durant la sessió es van acordar els dies de lliure disposició dels centres
escolars per al proper curs, que seran el divendres 2 de novembre, el divendres 7 de
desembre, el dilluns 18 de març i el dilluns 13 de maig (enguany, com que la Festa
Major de la vila no coincideix en dia lectiu, els centres disposen d’un dia més de
lliure disposició). També es va informar de la data d’inici de curs, que el 2018-2019
començarà el dimarts 4 de setembre en el cas de les escoles bressol municipals i el
dimecres 12 de setembre en el cas dels centres de segon cicle d’educació infantil i
d’educació primària, els centres concertats d’ESO i l’Escola Municipal de Música.
L’Escola Municipal d’Adults començarà les classes dimarts 18 de setembre (dilluns
17 es farà la presentació de les classes), mentre que la data d’inici dels cicles
formatius i batxillerat encara s’ha de concretar.

D’altra banda, les vacances de Nadal als centres de segon cicle d’educació infantil i
primària, d’ESO, als cicles formatius de grau mitjà i de batxillerat, i a les escoles
municipals d’Adults i de Música tindran lloc del 22 de desembre al 7 de gener,
mentre que en el cas de les escoles bressol municipals s’han programat del 31 de
desembre al 4 de gener. Pel que fa a l’aturada de Setmana Santa, tindrà lloc del 13 al
22 d’abril i del 17 al 22 d’abril, respectivament.

Finalment, el calendari estableix com a dates de final de curs, respectivament, els
dies 21 de juny i 19 de juliol.

Podeu consultar el calendari escolar complet clicant l’enllaç següent:
http://www.castellarvalles.cat/49550/descriptiu/

Altres temes

A més del calendari, a l’últim Consell Escolar Municipal del curs 2017-2018 es va
parlar també d’altres aspectes, com ara la preinscripció de tots els centres escolars
de la vila des d’educació infantil a ESO i els projectes i serveis que es desenvolupen
des de la Regidoria d’Educació.

També es va informar de l’adhesió al projecte 360 i del canvi de director dels
Serveis Territorials del Vallès Occidental, ja que Jesús Viñas ha pres el relleu a
Carme Vigués, així com del nou inspector responsable a Castellar del Vallès,
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Joaquim Núñez Cabanillas, que substitueix Josep Vallcorba Cot.

La sessió, a més, va servir per acomiadar formalment Mercè Perna, directora de
l’Escola Sant Esteve, i Jaume Quera, director de l’INS Castellar, que s’han jubilat
després d’aquest curs 2017-2018.
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