Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
DOGV 7/06/17-RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual
es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2017-2018.
DOGV 7/06/17-RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2017, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por
la que se fija el calendario escolar del curso académico 2017-2018.

Les activitats escolars del curs acadèmic 2017-2018 s’iniciaran i finalitzaran, en funció dels
ensenyaments cursats, en les dates següents:
1. En Educació Infantil i Educació Primària, s’iniciaran l’11 de setembre de 2017 i finalitzaran el 22 de
juny de 2018.
2. En Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat s’iniciaran l’11 de setembre de 2017 i finalitzaran el
20 de juny de 2018.
Els períodes de vacacions d’aquest curs escolar seran els següents:
1. Vacacions de Nadal: des del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.
2. Vacacions de Pasqua: des del 29 de març al 9 d’abril de 2018, ambdós inclosos.
Durant aquest curs escolar seran festius els dies següents:
9 d’octubre, Dia de la Comunitat Valenciana
12 d’octubre, Festa Nacional d’Espanya
1 de novembre, Festa de Tots Sants
6 de desembre, Dia de la Constitució
8 de desembre, Dia de la Immaculada Concepció
19 de març, Sant Josep
1 de maig, Festa del Treball

--- --- --- --- --Las actividades escolares del curso académico 2017-2018 se iniciarán y finalizarán, en función de las
enseñanzas cursadas, en las fechas siguientes:
1. En Educación Infantil y Educación Primaria, se iniciarán el 11 de septiembre de 2017 y finalizarán el
22 de junio de 2018.
2. En Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato se iniciarán el 11 de septiembre de 2017 y
finalizarán el 20 de junio de 2018.
Los períodos de vacaciones de este curso escolar serán los siguientes:
1. Vacaciones de Navidad: desde el 23 de diciembre de 2017 al 7 de enero de 2018, ambos inclusive.
2. Vacaciones de Pascua: desde el 29 de marzo al 9 de abril de 2018, ambos inclusive.
Durante este curso escolar serán festivos los días siguientes:
9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana
12 de octubre, Fiesta Nacional de España
1 de noviembre, Fiesta de Todos los Santos
6 de diciembre, Día de la Constitución
8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción
19 de marzo, San José
1 de mayo, Fiesta del Trabajo

