
Resum de la sessió de consell escolar de data 16 de juny de 

2021 

 

-S’informa que s’ha publicat al DOGC 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. 

Segons aquesta Ordre: 

a) Les classes del curs 2021-2022 començaran el dia 13 de 

setembre (dilluns) i finalitzaran el dia 22 de juny de 2022 

(dimecres). 

b) El consell escolar podrà acordar que per al primer curs 

d’educació infantil (P3) es dugui a terme l’entrada esglaonada 

de l’alumnat (del 13 al 20 de setembre de 2021) 

c) L’horari lectiu serà de 9 a 12.30 en sessió matinal i de 15 a 

16.30 en horari de tarda. 

d) Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre de 2021 

(dijous) al 7 de gener de 2022 (divendres), ambdós inclosos. 

e) Les vacances de Setmana Santa seran de l’11 (dilluns)  al 18 

(dilluns) d’abril de 2022, ambdós inclosos. 

f) El consell escolar del centre, d’acord amb el consell escolar 

municipal, determinarà tres dies festius de lliure disposició. 

g) El consell escolar podrà acordar la realització de jornada 

continuada el darrer dia del primer trimestre i a partir del 6 

(dilluns) de juny de 2022. 

En relació a l’Ordre esmentada, el consell escolar acorda el següent: 

1) Aprovar l’entrada esglaonada de P3 durant els primers dies del 

curs (del 13 al 17 de setembre de 2021). 

2) Els dies de lliure disposició (consensuats amb els altres centres 

educatius de Cabrils i la Regidoria d’Ensenyament) seran: 

Dimarts, 7 de desembre de 2021 (Pont de la Constitució) 

Dilluns, 28 de febrer de 2022 (Dilluns de Carnaval) 

Dilluns, 2 de maig de 2022 (Pont de la Festa de la Sta 

Creu de Cabrils) 

3) Organitzar jornada continuada el dia 22 (dimecres) de 

desembre de 2021 (darrer dia del primer trimestre) 

4) Organitzar jornada continuada a partir del dia 6 de juny de 

2022. 


