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CALENDARI ESCOLAR CURS 2021-2022 

 

Benvolguts/des famílies, 

Us informem que la llar d’infants romandrà oberta des del dia 1 de setembre del 2021 fins 

al 29 de juliol del 2022. 

 

Vacances i dies festius: 
2021 2022 

• 11 setembre (diada Catalunya) • 6 gener (Reis) 
• 12 octubre (el Pilar) • 7 gener (lliure disposició) 
• 1 novembre (Tots Sants) • 15 abril (divendres de Pasqua) 
• 6 desembre (Constitució) • 18 abril (dilluns de Pasqua) 
• 7 desembre (Santa Bàrbara) • 9 maig (Sant Gregori) 
• 8 desembre (Immaculada)  • 24 juny (Sant Joan) 
• 24 desembre (lliure disposició) • De l’11 al 15 juliol (Festes 

Majors) • 26 desembre (Sant Esteve) 
• 31 desembre (lliure disposició) 

 

Dies intensius: 
2021 2022 

• De l’1 al 10 de setembre • 3, 4 i 5 de gener 
• 27, 28, 29 i 30 de desembre • 14 d’abril 

 • 23 de juny 
 • Tot el mes de juliol 

 

 Recordem que l’horari en dies intensius serà de les 8h fins les 15h per l’alumnat 

que es quedi al menjador. La resta d’alumnes s’hauran de vindre a recollir a les 

13’15h. 

 El dia 30 de juny és la graduació de P2. Degut a aquest motiu la llar es tancarà a 

les 17h.  

 La llar d’infants es reserva el dret de canviar o modificar el calendari escolar en 

funció de l’evolució de la situació actual. 
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CALENDARI DE CELEBRACIONS DE LA LLAR 

 

Festa Quan? Qui? On? 
Castanyada 29 octubre 2021 

(tarda) 
 

Pares i mares* Llar d’infants o 
SmartCentre 

Festa Nadal 23 desembre 
2021 (tarda) 
 

Pares i mares* SmartCentre 

Dijous Llarder 24 febrer 2022 
 

Infants Llar infants 

Carnaval 25 febrer 2022 
(tarda) 
 

Pares i mares* SmartCentre 

Festa Primavera Falta concretar 
 

Pares i mares* Llar infants 

Excursió fi de 
curs 

Falta concretar Pares i mares* Falta concretar 

Festa/festival fi de 
curs 

28 juny 2022 
(tarda) 
 

Pares i mares* Falta concretar 

Festa graduació 
P2 

30 juny 2022 
(tarda) 
 

Pares i mares* Centre Obert 

  

 * Les celebracions amb pares i mares es portaran a terme sempre i quan se’ns 

autoritzi. Sinó, es faran a nivell intern. 

 El dia de l’excursió de final de curs la llar romandrà tancada per als infants que no 

vinguin a la sortida. 

 La llar d’infants es reserva el dret de modificar o anul·lar les celebracions de la llar 

si la situació ho requereix. 

 

 


