
 

 

 

Gavà, dimarts 9 de juliol de 2019 
Benvolgudes famílies, 

Us avancem les dates de les reunions de pares i mares i el calendari de festius del proper curs. El                    

calendari detallat amb sortides, colònies, festivals, etc. es penjarà en els primers dies de setembre. 

Reunions de pares i mares: 

.- Dimarts dia 3 de setembre a les 16.30 h. P2 i P3. 

.- Dimecres dia 4 de setembre a les 16.30 h. P4 i P5. 

.- Dijous dia 5 de setembre a les 16.30 h. de 1r a 6è de Primària. 

.- Dimarts dia 10 de setembre a les 16.30 h. 1r i 2n d’ESO. 

.- Dimarts dia 10 de setembre a les 17.30 h. 3r i 4t d’ESO. 

.- Dijous dia 12 de setembre a les 17.30 h. 1r i 2n de Batxillerat. 

 

Calendari de festius i vacances: 

.- 1r dia de curs: 12 de setembre. 

.- Divendres 1 (Tots Sants) i dilluns 4 (1r Dia de lliure disposició) de novembre seran dies festius. 

.- Dijous 5 (2n Dia de lliure disposició) i divendres 6 (La Constitució) de desembre seran dies festius. 

.- Vacances de Nadal: Del 21 de desembre al 7 de gener (Ambdós inclosos). 

.- Dilluns 24 de febrer (3r Dia de lliure disposició) serà festiu. 

.- Vacances de Setmana Santa: Del 4 al 13 d’abril (Ambdós inclosos). 

.- Dijous 30 (4t Dia de lliure disposició) d’abril i divendres 1 (Dia del Treball) de maig seran dies festius. 

.- Dilluns 1 de juny (5è Dia de lliure disposició) serà festiu. 

.- Del dia 8 al 19 de juny es realitzarà jornada intensiva. 

 

Bones vacances, 

Direcció 
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