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Durada del curs escolar i hores totals anuals
Educacio primària

Agost

Setembre
1

6

13 agost/3 setembre
3/10
10/17
13/14
14 agost/3 setembre
1/8
21 agost/3 setembre
20

Secundària

1

8

Itàlia (748)

13
28 juny/19 juliol
28 juny/5 juliol
28

Luxemburg (S. D.)*
Holanda (975)
Àustria (678)
Portugal (850)
Finlàndia (656)
Suècia (883)

1
1
20/31

G. Bretanya (760)

10

Islàndia (S. D.)*

20

Noruega (713)

30

Bèlgica (712/657)

22

Dinamarca (644/500)

1

31

Alemanya (732/688 )

3/11
5

Catalunya (545/545)
França (629/611)
Irlanda (735/735) 31

3

MARIA ÀNGELS TORRES

15/23
20/28
28

Grècia (629/629)

12/15

El conseller Maragall va
recordar que la convocatòria d’ajuts per a activitats
d’Escoles Obertes durant
aquestes tres setmanes,
que entre el 2006 i el 2008
han sumat prop de 6,3 milions d’euros, “no s’esgoten”,
ja que les demandes per
acollir-s’hi han estat sempre fins ara inferiors al 20%
de la quantitat convocada.
Davant la previsible generalització de peticions

20/28
28
30

Catalunya (788 + 176 sisena hora)

(hores totals anuals
1r cicle/2n cicle)

13

dies lectius anuals tindrà el
curs 2009-10 si prospera la
proposta de la conselleria,
els mateixos que l’actual.

15

Grècia (780)

Irlanda (915)

8/15
17

176

31

França (899)

3

La xifra

22

Alemanya (781 )

11
12/15

per acollir-se a aquests
ajuts que hi haurà si la proposta tira endavant (tenint
en compte que seran una
minoria les famílies que puguin fer una setmana de
vacances al setembre), el
conseller va assegurar que
“s’aplicaran els recursos no
usats en la seva plenitud” i
se n’afegiran més per garantir “una oferta necessària que estigui a l’abast de
totes les famílies”.
La proposta de nou calendari escolar, elaborada
per un grup de treball format per membres del departament d’Educació i
d’altres conselleries, directors de centres, associacions de pares i ens locals, se
sotmetrà ara a consideració del Consell Escolar de
Catalunya, ens al qual va
ser presentada ahir. Al final
de la deliberació, que tindrà lloc durant el mes de febrer, el Consell emetrà un
dictamen perceptiu on
constin les seves recomanacions.
Maragall va indicar que
la proposta parteix tant de
les aportacions recollides
pel mateix Consell Escolar
en un document del 2002
com de l’anàlisi dels calendaris escolars europeus i de
comunitats autònomes. ■

30

Dinamarca (644)

1

vol cas, han de ser els mateixos centres, a través de
les Associacions de Mares i
Pares d’Alumnes (AMPA),
els que sol·licitin els ajuts
per mantenir les portes
obertes per a la realització
d’activitats extraescolars,
d’acord amb el procediment que se segueix ara
durant l’última setmana de
juny i les dues primeres de
setembre.

Juliol

Bèlgica (817)

13

8/15
17

al febrer

Juny

(hores totals anuals)

20 agost/3 setembre
3/10
10/17
13/14
14 agost/3 setembre
1/8
22 agost/3 setembre
20

8

Itàlia (612/612)

13

Luxemburg (S. D.)*

28 juny/12 juliol
28 juny/5 juliol

Holanda (910/910)
Àustria (651/616)
Portugal (629/512)

28

Finlàndia (485/428) 1
Suècia (860/676)

1
20/31

G. Bretanya (798/798)
Islàndia (S. D.)* 31
Noruega (611/505)

20
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Vacancesforad’Europa
EXCEPCIONS · Només a Grècia i Itàlia el període de descans d’estiu supera les 12
setmanes NORMA · La majoria aposten per fer dies de festa a la tardor o al febrer
C.B.
BARCELONA

N

omés a Itàlia i Grècia
les vacances escolars
d’estiu superen les dels
alumnes catalans, de
12 setmanes, com a
Portugal. I tan sols a Grècia i Portugal, a més de l’Estat espanyol (i Catalunya per extensió), el calendari
escolar no preveu cap període de
descans ni a la tardor ni al febrer.
L’esquema de calendari aplicable
al conjunt de països europeus es
compon de sis blocs que, a banda de

Nadal o l’any nou, les vacances de
primavera o Setmana Santa i les
d’estiu, preveuen també unes vacances de tardor, a finals d’octubre;
unes d’hivern o Carnestoltes, a mitjans de febrer, i fins i tot, en algun
cas, unes vacances en el tercer trimestre. De 24 països examinats pel
grup de treball que ha confeccionat
la proposta de nou calendari de la
conselleria, 19 fan vacances de Carnestoltes i 20 en fan a la tardor.
El Consell Escolar de Catalunya ja
va alertar l’any 2002 d’aquesta anomalia en un document que assenyalava que “seria desitjable anar cap a

una reducció del període de vacances estiuenques” que es compensés
“amb increments equivalents en altres èpoques de l’any”.
La proposta de reforma donada a
conèixer ahir s’ha considerat la més
avantatjosa, al costat d’altres com
avançar l’inici de curs a l’1 de setembre i acabar-lo el 23 de juny (introduint dues setmanes de dies no lectius al llarg del curs); començar les
classes el primer dia de setembre i
allargar-les fins al 30 de juny (amb
tres setmanes de dies no lectius), o
iniciar el curs la segona setmana de
setembre i acabar-lo el 30 de juny. ■

