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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL 
D’EDUCACIÓ DE GIRONA DEL DIA 1 DE JULIOL  DE 2021 
 
A la ciutat de Girona, el dia 1 de juliol de 2021, a les 13:00h, a l’escola Sagrada 
Família i sota la presidència d’Adam Bertran, en absència de la Sra. Marta Madrenas, 
presidenta de la Comissió Permanent del Consell,  es reuneix aquesta comissió amb 
l’assistència dels membres que es relacionen a continuació: 
 
Assistents: Adam Bertran, Raquel Duran, Pilar Marco, Pere Albertí, Francesc Martí i 
Joaquim Ruhí. 
 
S’excusen: Eva Palau i Miquel Camós Colom 
 
No assisteixen: 
 
Practica la secretaria: Montserrat Roca 
 
Comença la sessió amb la benvinguda als assistents. Es passa, llavors, als diferents 
punt de l’ordre del dia: 
 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 17 de juny de  

2021 (doc. adjunt) 

S’aprova la proposta de resum per assentiment dels membres.  
 

2. Informació del treball de les Comissions 

Pren la paraula el Sr. Àdam Bertran qui passa a explicar el treball desenvolupat per la 
Comissió de Comunicació i Relacions Educació i Ciutat. 
 

Comissió Relacions Educació i Ciutat i Comunicació 

La Comissió té previst reunir-se el proper dilluns 5 de juliol a fi de revisar les bases de 
la Beca Joaquim Franch.  
Degut a un canvi en la normativa, les bases de la Beca Joaquim Franch han de ser 
aprovades per Ple Municipal. Fet que, com a Comissió, ens ofereix la possibilitat de 
revisar les bases de nou a fi de poder-hi incorporar o modificar les aportacions que es 
considerin adients. 
El proper 6 de juliol de 2021, a les 18:00h, tindrà lloc la tercera sessió del Cinefòrum 
d’aquest curs escolar. Recollint les propostes rebudes a la Secretaria, es va acordar 
de tractar el tema del Ciberassetjament. Es projectarà la pel·lícula “Men, Women and 
Children” (Hombres, mujeres y niños) de Jason Reitman. El debat anirà a càrrec de 
Teresa Buenaventura Coll i Ariadna Fernandez Martos del SIAD, Ajuntament de 
Girona. 
A fi de poder presentar la Proposta d’Acord a la Comissió Permanent d’avui dijous 1 de 
juliol, la Comissió l’ha estat treballant virtualment, consensuant la proposta presentada 
en el punt 3 d’aquesta convocatòria. 
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Comissió Planificació Escolar i Equipaments 

La Comissió s’acaba de reunir tancant la proposta d’acord a presentar al Plenari del 15 
de juliol entorn al procés de preinscripció i matriculació curs 2021-22.  
Es passa a fer una lectura de la Proposta d’Acord en relació al resultat del procés de 
preinscripció curs 2021-22. 
La Comissió ha treballat el model d’escolarització del sector Est, emplaçant-se a 
seguir-hi treballant durant el primer trimestre del curs 2021—22. 

 

3. Propostes d’acord a presentar al Plenari 15 de juliol de 2021 

 

2.1 Comissió Permanent 
2.1.1 Proposta d’acord sobre la recomanació del calendari i horari escolar 

per al curs 2021-2022. 
2.1.2 Proposta d’acord per a l’edició del calendari escolar 2021-2022 

2.2 Comissió de Planificació Escolar i Equipaments 
2.2.1 Proposta d’acord sobre el resultat del procés de preinscripció curs 
2021-      2022 

2.3 Comissió de Comunicació i Relacions Educació i Ciutat 
     2.3.1 Proposta d’acord sobre l’edició del  XI Cicle Cinefòrum d’Educació  

 

2.1.1 PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE 
GIRONA PER LA RECOMANACIÓ DEL CALENDARI I HORARI ESCOLAR PER AL 
CURS 2021-2022 APROVAT A LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 15 DE JULIOL DE 
2021 
 
 
D’acord amb la disposició de l’Ordre del Departament d’Educació EDU/119/2021, de 
28 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 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, proposem les recomanacions següents en relació amb el calendari i 
horari escolar 2021-2022, per tal que els consells escolars de cada centre educatiu 
puguin procedir a la seva aprovació. 
 
 
Es proposa: 
 
1.  “Recomanar a tots els centres educatius públics i privats de la ciutat escollir com a 

dies de lliure disposició per al curs 2021-22, les dates següents: 
 

 11 d’octubre de 2021 
 07 de desembre de 2021 
 25 febrer de 2022 
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En compensació de la festa local, el 25 de juliol però a l’espera de que s’aprovin 
les festes locals per Ple Municipal a la ciutat de Girona: 

 
 2 de maig de 2022 

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

escolars de centre qui hagin de fer una proposta del seu horari i de la jornada 
intensiva, a resoldre per la direcció dels SSTT 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. 

 
4. 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, a ST d’Educació de Girona i a l’Ajuntament de Girona.” 

 
 

2.1.2 PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ PER 
L’EDICIÓ DEL CALENDARI ESCOLAR PER AL CURS 2021-2022 APROVAT A LA 
SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 15 DE JULIOL DE 2021 
 
 
 
El Consell Municipal d’Educació porta anys editant el calendari escolar que adreça als 
centres educatius de la ciutat com a eina de suport per a la planificació dels curs 
escolar. 
 
En aquest calendari es destacarà la informació següent: els dies d’inici i final de curs, 
els períodes de vacances escolars, els dies festius, els dies de lliure disposició 
proposats pel CEM i altra informació referent a l’activitat del mateix Consell Municipal 
d’Educació de Girona. 
 
Pel que fa a les dates més significatives vinculades a la cooperació, la solidaritat, els 
valors i el respecte al medi ambient, s’inclourà un enllaç amb la pàgina web de la 
Unesco, http://portal.unesco.org/es/, on s’indiquen els dies internacionals considerats 
per les Nacions Unides. 
 
Es proposa: 
 

1. “Editar el calendari escolar per el curs 2021-2022 amb les dates referents al: 
- calendari escolar (inici i fi de curs, vacances escolars i dies de lliure 

disposició proposats pel CEM) 
- activitats del Consell Municipal d’Educació  

 



287 
 

2. Distribuir el calendari escolar a tots els centres educatius de la ciutat i entitats 
que ho sol·licitin.” 

 
2.2.1 PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ EN 
RELACIÓ A LA PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ ESCOLARS CURS 2021-22 
APROVAT A LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 15 DE JULIOL DE 2021 
 
Es recorda que ja s’ha llegit la Proposta en el punt 2 d’aquesta convocatòria i que la 
Proposta final serà tancada un cop s’hagin recollit i incorporat les diferents aportacions 
dels membres de la Comissió.  
 
2.3 PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE GIRONA 
PER L’EDICIÓ DEL XI CICLE DE CINEFÒRUM D’EDUCACIÓ APROVAT A LA 
SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 15 DE JULIOL DE 2021  
 
 
En els darrers deu anys, el Consell Municipal d’Educació organitza, a proposta de la 
Comissió de Comunicació i Relacions Educació i Ciutat i en col·laboració amb el 
Museu del Cinema, un cicle de cinefòrum sobre temes relacionats amb l’educació. 
Aquest cicle proposa posar sobre la taula temes educatius que poden interessar a les 
famílies, docents, joventut i ciutadania en general. La comissió de Comunicació i 
Relacions Educació i Ciutat escull els temes i, conjuntament amb el Museu del 
Cinema, proposen les pel·lícules que es projectaran. Les sessions són gratuïtes i es 
porten a terme al Museu del Cinema i es distribueixen al llarg del curs. 
 
L’activitat té una molt bona acceptació i els debats que s’originen al voltant del tema 
escollit, conduïts per persones expertes en la matèria, són molt participatius. 
 
 
Per aquest motiu, es proposa: 
 
 
“1.  Celebrar el XI Cicle de Cinefòrum d’Educació amb 3 sessions a realitzar 

trimestralment durant el curs 2021-2022. 
 
2.  Fer difusió de la programació als centres educatius de la ciutat de tots els nivells i a 

associacions ciutadanes en general, així com a associacions específiques del tema 
proposat per a cada sessió”. 

 
 

4. Preparació de la sessió plenària del Consell 

 

Aquesta sessió constarà de dues parts: 
 

17:00h 1a part:. Presentació de l’entitat Càrites amb el projecte SIE Taialà-
Domeny a càrrec de la Sra. Eulàlia Bofill i Denise Cusí. 
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17:20h 2a part: Sessió plenària del Consell Municipal d’Educació amb el 
següent punts de l’ordre del dia: 

 
 
 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària del dia 26 d’abril de 2021 
2. Treball de les comissions i propostes d’acord  

2.1 Comissió Permanent 
2.1.1 Proposta d’acord sobre la recomanació del calendari i horari escolar 

per al curs 2021-2022. 
2.1.2 Proposta d’acord per a l’edició del calendari escolar 2021-2022 

2.2 Comissió de Planificació Escolar i Equipaments 
2.2.1 Proposta d’acord sobre el resultat del procés de preinscripció curs 
2021-      2022 

2.3 Comissió de Comunicació i Relacions Educació i Ciutat 
     2.3.1 Proposta d’acord sobre l’edició del  XI Cicle Cinefòrum d’Educació  

3. Informació diversa 
4. Torn obert de paraules 

 
 

5. Informació diversa 

 

6. Torn obert de paraules 

 

Pren la paraula el Sr. Pere Albertí qui demana en el Plenari del dia 15 de juliol de 2021 

es faci un esment, reconeixement als centres Educatius, Regidoria i Departament per 

com s’ha desenvolupat aquest curs 2020-21. 

 

 

No hi ha més intervencions. 
 
Havent tractat tots els punts previstos a l’ordre del dia, a les 14:00h es dóna la reunió 
per acabada. 
 
 
 
EL PRESIDENT   LA SECRETÀRIA  
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DILIGÈNCIA. La present acta transcrita en els folis 284 a 289 ha estat aprovada per la 
Comissió Permanent del Consell Municipal d’Educació de Girona en la sessió del 14 
d’octubre de 2021. 
 
Certifico 
LA SECRETÀRIA 
 

 
 


