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Normativa d’horari i calendari per al curs 2015-2016  
Normativa que regula l’horari i calendari del proper curs 2015-2016. Es tracta de l’ ORDRE 
ENS/59/2015, de 26 de març, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2015-2016 
per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC de 2-4). 
 
1. Inici del curs (art. 3.1): educació infantil, educació primària i educació secundària 
obligatòria, batxillerat començaran el dilluns 14 de setembre de 2015.  
ESO i Batxillerat a les 8:00 h. 
Infantil i Primària a les 9:00 h 
2. Tots els ensenyaments finalitzaran el dimarts 21 de juny de 2016 (art. 3.2).  
3. Els períodes de vacances seran (art. 8.1):  

 Nadal: des del 23 de desembre (dimecres) al 8 de gener (divendres), ambdós 
inclosos (el dia 8 de gener correspon a un dia festiu de lliure disposició);  

 Setmana Santa: del 21 (dilluns) al 28 de març (dilluns), ambdós inclosos.  
4. Així, el curs tindrà els següents dies lectius:  

1r trimestres: 68 dies lectius:  
 Setembre: 12 dies lectius  
 Octubre: 21 dies lectius  
 Novembre: 21 dies lectius  
 Desembre: 14 dies lectius  

2n trimestre, 49 dies lectius: serà un trimestre curt  
 Gener: 15 dies lectius  
 Febrer: 20 dies lectius  
 Març: 14 dies lectius (fins a la Setmana Santa)  

3r trimestre, 59 dies lectius:  
 Març: 3 dies lectius  
 Abril: 21 dies lectius  
 Maig: 20 dies lectius  
 Juny: 15 dies lectius  

Així, el curs 2015-2016 tindria 176 dies lectius. 
5. L’horari de l’educació infantil i primària (art. 4):  
De les 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00.  
6. L’horari de l’educació secundària (art. 5)  

a. ESO de les 8:00 a 13:30 i de 15:00 a 17:00.  Dimecres tarda serà no lectiu 
b. Batxillerat: de les 8:00 a 14:30 

7. Les proves extraordinàries d’ESO i 1r de batxillerat (art. 3.7) es realitzaran entre l’1 i el 
5 de setembre de 2016, de dijous a dilluns, (és a dir, es poden repartir les proves entre 
aquests dies i, fins i tot, acumular-les en un de sol).  
8. Aquest curs vinent tindrà 4 dies festius de lliure disposició,  

 1r trim, 7 de desembre de 2015 ( Constitució-Immaculada)  
 2n trim, 8 de gener de 2016 ( Reis)  
 2n trim, 15 de febrer de 2016   
 3r trim, 13 de maig de 2016 ( 2ª Pasqua)  

9. Modificació excepcional del calendari o de l’horari (art. 10).:  
La titularitat del centre organitza jornada continuada els dies 22 de desembre (abans de 
les vacances de Nadal), 18 de març (abans de les vacances de Setmana Santa) i el 21 de 
juny (darrer dia del curs).  
10. L’horari ha estat informat al consell escolar.  
11. El calendari i l’horari marc setmanal, ha estat comunicat al Consorci d’Educació de 
Barcelona 
 


