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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL 
D’EDUCACIÓ DE GIRONA DEL DIA 17 DE JUNY DE 2021 
 
A la ciutat de Girona, el dia 17 de juny de 2021, a les 11:30h, virtualment (Reunió 
online) 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, Eva Palau, Pilar Marco i Pere Albertí  
 
S’excusen: Raquel Duran i Miquel Camós Colom 
 
No assisteixen: Francesc Martí i Joaquim Ruhí,. 
 
Practica la secretaria: Montserrat Roca 
 
Comença la sessió amb la benvinguda als assistents. Assisteix en veu i sense vot, la 
Sra. Rosor Rabasseda . Es passa, llavors, als diferents punt de l’ordre del dia: 
 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 20 d’abril 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 

El passat 7 de juny va tenir lloc la darrera Comissió.  
Seguint la proposta de la Comissió, en el marc de Ciutat Educadora, de convocar a 
diferents entitats de Girona a presentar la tasca que estan desenvolupant dins la ciutat, 
es va convidar a la Sra. Cristina Borràs de l’entitat Nordic Walking. Es va acordar de 
fer-li arribar l’enllaç i les indicacions per a poder formar part del Mapa de Ciutat 
Educadora, creat al novembre per commemorar els 30 anys del projecte.  
Recollint les propostes rebudes a la Secretaria entorn al 3r tema a tractar en el darrer 
Cinefòrum d’enguany, es va acordar de tractar el tema del Ciberassetjament. 
Consultades les dates amb el Museu del Cinema, la propera sessió tindrà lloc el 6 de 
juliol de 2021, a les 18:00h. Es mirarà de trobar la pel·lícula així com ponent per a la 
conducció de l’acte. S’acorda que la Sra. Sílvia Llach consultarà a la Universitat la 
possibilitat de trobar algú expert en el tema per a la conducció de l’acte. De la mateixa 
manera, des de la Secretaria del Consell, es mirarà poder comptar amb la 
col·laboració per part de l’àrea de salut de l’Ajuntament.   
Per altra banda, es comenta als diferents membres de la Comissió que, 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 
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de nou a fi de poder-hi incorporar o modificar les aportacions que considerem. La Sra. 
Roser Batllori apunta que considera necessari donar a conèixer la vida d’en Joaquim 
Franch ja que, tractant-se d’una beca que pretén donar a conèixer la seva línia 
pedagògica, cal que aquesta vingui acompanyada de la seva biografia. La Sra. Roser 
Batllori apunta que la Universitat de Girona disposa de tot el llegat i que es podria 
mirra de contactar amb ells a fi de poder-ne fer una difusió conjunta.  
S’acorda de passar les bases a la resta dels membres de lla Comissió a fi de poder-les 
revisar de nou. 
 
Comissió Planificació Escolar i Equipaments 
 
La Comissió es va reunir ahir 16 de juny de 2021 a fi de valorar les dades resultants 
del procés de preinscripció curs 2021-22 i va acorar de trobar-se de nou el proper 1 de 
juliol a les 11:00h a l’Escola Sagrada Família. Es consensuarà la Proposta d’Acord a 
presentar al Ple on s’intentarà ja incorporar una proposta de línia de treball en relació a 
al model d’escolarització del sector Est. 
 

3. Calendari Escolar Curs 2021-22: Dies de Lliure Disposició  
 
Cada any, el Consell Municipal d’Educació d’acord amb el Decret del Departament que 
regula el calendari escolar, proposa als centres educatius de la ciutat els dies de lliure 
disposició a celebrar durant el curs escolar. Aquest és una acord pres per consens 
entre els diferents agents educatius. 
 
L’ORDRE 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 va ser 
aprovat el passat 28 de maig de 2021. 
Seguint la recomanació que sigui el Consell Municipal d’Educació qui proposi els dies 
de lliure disposició als centres amb el consens de tots els centres d’educació públics i 
privats concertats de la ciutat, la Secretaria del Consell va fer arribar un correu 
electrònic als representants de les direccions dels centres educatius públics d’infantil i 
primària i secundària així com als titulars dels centres concertats i AMPAS de la ciutat 
sol·licitant els dies de lliure disposició que creien fossin més convenients pels sectors 
als quals representen. 
 
Segons l’ORDRE EDU/119/2021, s’estableixen 3 dies de lliure disposició per als 
centres educatius. No obstant, cas que un o ambdós dies de les festes locals caiguin 
en dies no lectius (25 de juliol, Sant Jaume) els centres podran afegir-ho com a lliure 
disposició. 
 
D’acord doncs amb la lectura de l’ORDRE i en compensació del 25 de juliol, a l’espera 
de que siguin aprovades per Ple Municipal els dies de festa local, per a la ciutat de 
Girona el CEM hauria de proposar 4 dies de lliure disposició. 
 
Així doncs, recollint les propostes presentades pels diferents sectors: 
-Direccions Centres Educatius Públics Infantil i Primària (Pilar Marco) 

•11/10/21 
•07/12/2021 



281 

 

•25/02/2022 
•02/05/2022 

 
-Direccions Centres Educatius Públics Secundària (Francesc Martí) 

•11 d'octubre 
•7 de desembre 
•25 de febrer 

El 4t dia a celebrar, seria escollit segons l’odre següent: 
1.28 de febrer 
2.2 de maig 
3.6 de juny 

 
-Titulars Concertada (Susana Berengena) 

•11 octubre (pont del Pilar) 
•7 desembre (pont de la Puríssima) 
•25 febrer (carnaval) 
•2 maig (pel dia del treballador que cau en diumenge) 

 
Des de la Secretaria del Consell s’ha fet arribar també als representants de les AMPA 
al Consell un correu sol·licitant les preferències del sector en quan als dies de Lliure 
Disposició. No s’ha fet arribar cap proposat. Aprofitant però la presència de la Sra. 
Granell a la Comissió de Planificació Escolar i Equipaments se li va preguntar entorn 
als Dies de Lliure Disposició que des de l’FAPAC es creia més convenients, comentant 
que no tenien cap proposat i agraint la consulta per part del Consell.  

Caldria doncs consensuar els dies de lliure disposició a presentar a aprovació al 

Plenari del Consell. Es proposa que havent recollit les diferents propostes dels 
representants de les direccions dels centres públics d’infantil i primària i de 
secundària així com dels titulars de la concertada i de les AMPA de la ciutat, es 
recomana: 

Tres dies de lliure disposició 

 11 d’octubre de 2021 

 07 desembre de 2021 

 25 febrer de 2022 

 

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 
  
Es passa llavors a valorar les propostes de disseny de calendari escolar que, des de 
l’àrea de comunicació, s’han fet arribar a la Comissió. De les dues propostes 
presentades, es proposa de presentar el mapa següent: 
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4. Informació diversa 

El Sr. Àdam Bertarn informa del proper Plenari Consell, la data que s’està mirant és el 
proper 15 de juliol de 2021 a les 17:00h. Es farà presencial. Recollint la proposta de la 
Comissió de Comunicació i Relacions Educació i Ciutat de donar visibilitat a la tasca 
educadora i intergeneracional que s’està realitzant als centres cívics, el Ple tindrà lloc 
al Centre Cívic Ter.  
S’està mirant també la possibilitat de convidar a una entitat que treballi en el territori a 
fi de donar a conèixer la seva activitat i donar visibilitat així a la seva tasca. 
 
S’informa de la data de la propera comissió Permanent, 1 de juliol de 2021 a les 
13:00h. Aquell mateix dia tindrà lloc la Comissió de Planificació Escolar i Equipaments 
a l’Escola Sagrada Família, cas que es pugui la Comissió permanent tindrà també lloc 
en format presencial a l’Escola Sagrada Família. Ja us anirem informant des de la 
Secretari Tècnica del Consell. 
 

5. Torn obert de paraules 

Pren la paraula el Sr. Pere Albertí qui demana sigui actualitzada la pàgina web del 

Consell, actualitzant els membres que constitueixen les diferents Comissions així com 

les actes d’aquestes. 

 

 

No hi ha més intervencions. 
 
Havent tractat tots els punts previstos a l’ordre del dia, a les 12:15h es dóna la reunió 
per acabada. 
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EL PRESIDENT   LA SECRETÀRIA  
 
 
 
 
DILIGÈNCIA. La present acta transcrita en els folis 279 a 283 ha estat aprovada per la 
Comissió Permanent del Consell Municipal d’Educació de Girona en la sessió 1 de 
juliol de 2021. 
 
Certifico 
LA SECRETÀRIA 
 

 
 


