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Benvolguts i benvolgudes,
Us convoquem a la Sessió Plenària del Consell Municipal d’Educació que tindrà lloc el
dimecres 13 de juliol de 2022, a les 16:30 h, al Saló de Descans del Teatre Municipal (Plaça
del Vi, nº1, Girona).
Ordre del dia:

1. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària del dia 2 de març de 2022
2. Treball de les comissions i propostes d’acord
2.1 Comissió Permanent
2.1.1 Proposta d’acord sobre la recomanació del calendari, horari escolar i preu
del material complementari i de les sortides escolars pel curs 2022-2023.
2.1.2 Proposta d’acord per a l’edició del calendari escolar 2022-2023
2.1.3 Proposta d'Acord pel nomenament de nous membres el Consell que ho són
per designació.
2.1.4 Proposta d'Acord pel nomenament de nous membres del Consell que ho
són per elecció.
2.2 Comissió de Planificació Escolar i Equipaments
2.2.1 Proposta d’acord sobre el resultat del procés de preinscripció curs 20222023
2.3 Comissió de Comunicació i Relacions Educació i Ciutat
2.3.1 Proposta d’Acord sobre l’edició del XII Cicle Cinefòrum d’Educació
2.3.2 Proposta d'Acord sobre l'aprovació de la 20a convocatòria de la Beca
Joaquim Franch.
2.3.3 Proposta d'Acord sobre el comunicat en defensa de la comunitat educativa
3. Informació diversa
4. Torn obert de paraules

Atentament,

Marta Madrenas i Mir
Presidenta del Consell Municipal d’Educació

