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CALENDARIO ESCOLAR DO CURSO 2017/18 

 

Duración do curso 

académico 

O curso académico abrangue dende o día 1 de setembro de 2017  ata o 31 de agosto de 2018. 

Actividades lectivas 

Na ESO e  BACHARELATO, as actividades lectivas realizaranse  do 15 de setembro de 

2017 ao 21 de xuño de 2018, ambos os dous inclusive.  

 

Para o segundo curso de bacharelato as actividades lectivas ordinarias rematarán de acordo 

coas datas previstas para as probas de aptitude para o acceso á universidade. 

  

En CICLOS as actividades lectivas comezarán o 15 de setembro de 2017 e rematarán o 21 de 

xuño de 2018 de acordo coa Orde do 12 de xuño de 2017 pola que se aproba o calendario 

escolar para o curso 2017-2018 

Calendario de 

comezo de curso 

O comezo de curso segue o seguinte calendario: 

 Presentación de alumnos/as da ESO:  

o 1º ESO: Día 15 de setembro ás 10:00 horas no salón de actos.  

o 2º ESO: Día 15 de setembro ás 10:30 horas no salón de actos.  

o  F.P.B: Día 15 de setembro ás 10:45 horas no salón de actos. 

o 3º ESO: Día 15 de setembro ás 11:30 horas no salón de actos 

o 4º ESO: Día 15 de setembro ás 11:30 horas no patio do centro 

 Presentación de alumnos/as de bacharelato: 

o 1º curso: Día 15 de setembro ás 12:30 horas no salón de actos. 

o 2º curso: Día15de setembro ás 12:30 horas no salón de actos. 

 Presentación de alumnos/as de ciclos medios:  

o Familia de instalacións de telecomunicacións: Día 15 de setembro ás 13.00 

horas no salón de actos. 

o Familia de administración e finanzas: Día 15 de setembro ás 13:00 horas no 

salón de actos. 

 Presentación de alumnos/as de ciclos superiores:  

o Familia de administración e finanzas: Día 15 de setembro ás 13.00 horas no 

salón de actos.  
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Períodos 

vacacionais 

 Vacacións de Nadal: Do 22 de decembro de 2017  ao 7 de xaneiro de 2018, ambos 

os dous inclusive.  

 Entroido: Días 12, 13 e 14 de febreiro de 2018. 

 Vacacións de Semana Santa: Desde o día 24 de marzo ao 2 de abril de 2018, ambos 

os dous inclusive. 

Días non lectivos 

 12 outubro. Festa Nacional 

 1 novembro. Todos os Santos 

 6-7-8. Constitución, ensino e Inmaculada 

 Festivos locais: 9 de abril de 2018 e 31 de maio de 2018 

Conmemora-cións 

Ao longo do curso celebraranse as seguintes conmemoracións (sendo lectivas a todos os 

efectos): 

        . 25 de novembro de 2017: Día internacional contra a Violencia de Xénero 

 Do 1 ao 11 de   decembro de 2017 :Conmemoración da Constitución e do Estatuto 

de Autonomía de Galicia.  

 10 de decembro de 2017: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos.  

 3 de decembro de 2017 Día internacional das persoas con discapacidade 

 30 de xaneiro de 2018: Día da Paz.   

 8 de marzo de 2018: Día Internacional da Muller.  

 15 de marzo de 2018: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor.  

 Do 5 ao 9  de marzo de 2018: Semana da Prensa.  

 7 de abril: Día Mundial da Saúde 

 Entre o 23 e o 27 de abril de 2018: Semana do Libro.  

 9 de maio de 2018: Día de Europa.  

 Do 14 ao 18 de maio de 2018: Semana das Letras Galegas.  

 5 de xuño de 2018: Día Mundial do Ambiente.  

Disposicións legais Orde do 12 de xuño de 2017 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2017-2018. 

 


