
   
Comissió Permanent  
  
ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE GIRONA PER A LA RECOMANACIÓ 
DEL CALENDARI, HORARI ESCOLAR, PREU DEL MATERIAL COMPLEMENTARI I 
SORTIDES ESCOLARS PER AL CURS 2022-2023, APROVAT A LA SESSIÓ PLENÀRIA DE 
DATA 13 DE JULIOL DE 2022  
   
D’acord amb la disposició de l’Ordre del Departament d’Educació EDU/113/2022, de 3 de maig, 
per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2022-2023 per als centres educatius no 
universitaris de Catalunya i havent escoltat els sectors de la comunitat educativa, així com tenint 
en compte la distribució de les festivitats locals i el calendari laboral d'acord amb l'Ordre 
EMT/81/2022, proposem les recomanacions següents en relació amb el calendari i horari escolar 
2022-2023, per tal que els consells escolars de cada centre educatiu puguin aplicar-lo 
progressivament.  
  
  
S'acorda:  
  
1. “Recomanar a tots els centres educatius públics i privats de la ciutat escollir com a dies de 

lliure disposició per al curs 2022-23, les dates següents:  
  

• 31 d'octubre de 2022 
• 5 desembre de 2022 
• 17 de febrer de 2023 
• 20 de febrer de 2023 

 
  

En compensació de les festes locals de Girona, el 29 d'octubre de 2022 i el 25 de juliol de 
2023: 

  
• 28 d'octubre de 2022 
• 2 de maig de 2023 

 
2. Demanar, com hem fet reiteradament els últims cursos, que no siguin els consells escolars 

de centre els qui hagin de fer una proposta del seu horari i de la jornada intensiva, a resoldre 
per la direcció dels ST d’Educació corresponents, i que sigui el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya qui especifiqui l’horari escolar que s’ha d’aplicar.  
  

3. Recomanar que s’apliqui el criteri prioritari que l’acabament de la jornada escolar sigui la 
mateixa a tots els centres d’educació infantil i primària, públics i privats concertats, de la ciutat 
i que sigui a les 16.30 h. 

 
4. Recomanar la socialització dels llibres de text així com d'altres sistemes que afavoreixin 

l'equitat educativa. Recomanar que s'apliqui una forquilla de mínims i màxims d'imports, en 



concepte de material i activitats complementàries, a assumir per les famílies (colònies, 
sortides escolars...), establir un mínim de 50 € i un màxim de 250 €, corresponent al 25 % de 
l’SMI (salari mínim interprofessional). D'acord amb el Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, 
s'estableix un salari mínim interprofessional per a l'any 2022 de 1.000 € bruts al mes. 
S’estableix, doncs, recomanar un import per al curs 2022-23 de 100 € en concepte de material 
i de 150 € per a activitats complementàries, amb possibilitat que aquests imports puguin ser 
vasos comunicants en funció de les necessitats del centre i donar l’opció de fer el pagament 
per mitjà de sistemes de fraccionament o altres facilitats de pagament. 

 
5. Traslladar aquestes recomanacions a tots els centres educatius de la ciutat, al Consell Escolar 

de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, 
als ST d’Educació de Girona i a l’Ajuntament de Girona.”  

  
  
  


