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Calendari escolar del curs 2013-2014 

El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de 
reprendre les activitats d'organització del curs el dia 2 de setembre. 
En els centres de titularitat del Departament d'Ensenyament les activitats del 
professorat programades al centre no han d'acabar abans del dia 30 de juny o, si no és laborable, el dia 
laborable immediatament anterior. 

12 de setembre de 2013: inici de les classes al segon cicle de l'educació infantil i l'educació primària. 
 
13 de setembre de 2013: inici de les classes als ensenyaments d'educació secundària obligatòria, 
batxillerat i cicles formatius de grau mitjà. 
 
19 de setembre de 2013: inici de les classes als cicles formatius de grau superior, el curs de formació 
específic per a l'accés a aquests cicles, els ensenyaments de règim especial i els centres i aules de 
formació de persones adultes. 
 
Del 21 de desembre de 2013 al 7 de gener de 2014: vacances de Nadal. 
 
Del 12 al 21 d'abril de 2014: vacances de Setmana Santa. 
 
20 de juny de 2014: acaben les classes a tots els centres. 
 
Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament 

d'Empresa i Ocupació i els dos dies de festa local. 

Activitats per treballar el calendari 

Intenteu descobrir si els mesos tenen alguna columna que forma el principi d'una taula de 
multiplicar.Normalment troben la columna del 7 (7, 14, 21 i 28). Després se'ls pot demanar quina 
taula de multiplicar apareixerà el pròxim mes: abans de girar el full, molts diuen la del 8 però torna 
aparèixer la del set. Per què el calendari té aquesta fixació amb el set? (dies de la setmana)Un poc més 
avançat: intenteu descobrir alguns principis de taula en diagonal.  

Trobaran la del sis (set dies menys un, diagonal descendent cap a l'esquerra) i la del vuit (set dies més 
un, diagonal descendent cap a la dreta). 

 

Llibres i Quaderns. 

                                                                                                                                                                                                         

 

Quan?  



 
 


