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ACORDS DELS CONSELLS ESCOLARS DEL CURS 20-21 
 
 
 

• El 7 de setembre es va celebrar una sessió extraordinària, on es va 
aprovar el Pla d’Organització del curs 20-21. 

 
• El 26 d’octubre en una sessió ordinària es va actualitzar el Pla 

d’Organització del curs 20-21. 
Es van aprovar la previsió de sortides i activitats de fora del centre per al 
curs-20-21. 
Es va aprovar l’adquisició de purificadors d’aire per a cadascun dels 22 
grups estables de convivència imputables a les partides pressupostàries 
de funcionament de centre, despeses imprevistes i menjador.   
També es va nomenar Raúl Tenedor, del sector mares-pares, com a nou 
membre de la Comissió Econòmica.  
Com a mesura excepcional d’aquest curs es presentarà la Memòria 
Anual de Centre (MAC) 19-20 i la Programació General Anual (PGA) 20-
21 en una propera sessió extraordinària el 23 de novembre. 
 

• El 23 de novembre en una sessió extraordinària es va actualitzar de nou 
el Pla d’Organització del curs 20-21,  concretament es va ampliar el punt 
3.13 i es va afegir el 4.10. També es va presentar la Memòria Anual de 
Centre 19-20 (MAC) i la Programació Anual 20- 21 (PGA). Els dos 
documents estan a la disposició de la comunitat educativa a la secretaria 
de l’escola i es poden consultar, si es demana prèviament. 
 

• El 28 de gener en una sessió ordinària es va actualitzar de nou el Pla 
d’Organització del curs 20-21, concretament es va ampliar el punt 4.10.1 
referent a l’organització de portes. Es va informar de la planificació de 
l’oferta educativa de P3 a Cardedeu, la qual contempla una reducció de 
ràtio a 23 alumnes per grup per al P3 del curs 21-22. Es va presentar la 
liquidació del pressupost 2020 amb uns ingressos de 86.542,07 € i una 
despesa executada de 80.041,84 €. Es va presentar el pressupost de 
2021 per un import de 135.215,32 €. 
 

• El 14 de juny en una sessió ordinària es van aprovar els horaris i el 
calendari del curs 21-22 tal i com es recull a l’ORDRE EDU/119/2021, de 
28 de maig i es van concretar els següents aspectes:  Es va ratificar 
l’horari marc de l’escola per al curs 21-22 de 9 a 12:30 hores i de 15 a 
16.30 amb les variants d’entrada a les 8:45 i sortides a les 16:15 per 
poder-les esglaonar. Es va aprovar l’horari d’adaptació dels grups de P3 
per al curs vinent del 13 al 17 de setembre. Es van ratificar els quatre 
dies de lliure disposició del centre per curs 20-21 que es van aprovar al 
Consell Escolar Municipal, són: 11.10.21, 07.12.21, 28.02.22 i 29.04.22. 
Es va aprovar els dies de jornada continuada per al curs 21-22 de 9 a 13 
hores el 22 de desembre i del 6 al 22 de juny. 
 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8423/1855067.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8423/1855067.pdf


 
 
També es va aprovar la continuïtat del servei de menjador amb Tresmes 
Ecoactiva S.L. per al curs 21-22 amb l’actualització dels preu diari del 
servei de 6’33 € per a servei fixe i 6’96 € per a servei esporàdic segons 
queda regulat a la RESOLUCIÓ EDU/463/2021, de 17 de febrer. 
 
Finalment es van presentar les línies generals del Pla d’Organització del 
Centre per al curs 21-22. Durant la primera setmana de juliol es 
presentarà el pla provisional en una sessió extraordinària del Consell 
Escolar. 
 

• El 12 de juliol en una sessió extarordinària es va aprovar recuperar les 
quotes de primària del curs 19-20, per tant apujar 18 € el preu de la 
quota de febrer. 
També es va fer una presentació del pla provisional d’organització de 
l’escola per al curs 21-22, que s’actualitzarà la primera setmana de 
setembre segons la normativa vigent del moment. 

 
 

 
Atentament,  
 
Josep Cortada Simó, 
President del Consell Escolar 
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