
Resum: PLE DEL CONSELL ASSESSOR DEL CALENDARI
ESCOLAR 2021-2022

En la reunió mantinguda el dimecres 14 d’abril de 2021 amb la Direcció General
de Planificació, Ordenació i Centres s’ha seguit la següent ordre del dia amb els
consegüents resultats:

1. Acta de la sessió del ple del curs 2020-21.

Sense cap esmena al respecte, s’aprova per unanimitat.

2. Esborrany de la Resolució del calendari escolar 2021-22.

En termes generals, no hi ha grans variacions en el calendari escolar respecte a la
proposta del curs 2020-21:

- Els alumnes de segon cicle d’educació infantil, educació primària i
educació especial dels centres públics, privats i privats concertats inicien les
activitats lectives el dia 10 de setembre de 2021 i les finalitzen el dia 23 de
juny de 2022, amb un total de 176 dies lectius.

- Els alumnes d’educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres
públics, privats i privats concertats inicien les activitats lectives el dia 10 de
setembre de 2021 i les finalitzen el dia 23 de juny de 2022, amb un total de
176 dies lectius.

Excepcionalment, els alumnes del segon curs de batxillerat que titulin
finalitzen les activitats lectives el dia 27 de maig de 2022 (...)

- Els alumnes de formació professional bàsica i de cicles formatius de
grau mitjà i de grau superior de formació professional inicien les activitats
lectives el dia 24 de setembre de 2021 i les finalitzen el dia 23 de juny de
2022.

- Els alumnes dels conservatoris professionals de música i dansa inicien
les activitats el 4 d’octubre de 2021 i les finalitzen el dia 23 de juny de 2022.
Els dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d’Arts
Plàstiques i Disseny inicien les activitats lectives el dia 29 de setembre de
2021 i les finalitzen el dia 28 de juny de 2022. El segon curs dels cicles de
grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny es pot organitzar per quadrimestres:



el primer, de dia 29 de setembre de 2021 a dia 4 de febrer de 2022, i el
segon, de dia 7 de febrer a dia 28 de juny de 2022.

- Els alumnes d’ensenyaments esportius de règim especial inicien les
activitats lectives el dia 4 d’octubre de 2021 i les finalitzen el dia 23 de juny
de 2022.

- Els alumnes de les escoles oficials d’idiomes inicien les activitats lectives el
dia 4 d’octubre de 2021 i les finalitzen el dia 30 de maig de 2022. El mes de
juny, fins al dia 23, s’ha de dedicar a exàmens.

- Els centres d’educació de persones adultes inicien les activitats lectives el
dia 1 d’octubre de 2021 i les finalitzen el dia 23 de juny de 2022. El primer
quadrimestre comprèn de dia 1 d’octubre de 2021 a dia 3 de febrer de 2022 i
el segon quadrimestre, de dia 14 de febrer de 2022 a dia 23 de juny de 2022.

- Els alumnes dels estudis superiors de Disseny de l’Escola d’Art i Superior
de Disseny de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 29 de
setembre de 2021 i les finalitzen el dia 30 de juny de 2022. El primer
quadrimestre comprèn de dia 29 de setembre de 2021 a dia 11 de febrer de
2022 i el segon quadrimestre, de dia 14 de febrer de 2022 a dia 30 de juny de
2022.

- Els alumnes dels estudis superiors d’Art Dramàtic de l’Escola Superior
d’Art Dramàtic de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 27 de
setembre de 2021 i les finalitzen el dia 22 de juliol de 2022. El primer
semestre comprèn de dia 27 de setembre de 2021 a dia 18 de febrer de 2022
i el segon de dia 21 de febrer de 2022 a dia 22 de juliol de 2021.

- Els alumnes dels estudis superiors de Música del Conservatori Superior de
Música de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 20 de setembre
de 2021 i les finalitzen el dia 17 de juny de 2022. El primer semestre
comprèn de dia 20 de setembre de 2021 a dia 4 de febrer de 2022 i el segon
de dia 7 de febrer de 2022 a dia 17 de juny de 2022.

- Vacances escolars:
— Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós
inclosos.
— Pasqua: del 14 al 22 d’abril de 2022, ambdós inclosos.



- Dies festius:
— Dia 12 d’octubre de 2021 (Festa Nacional)
— Dia 1 de novembre de 2021(dia de Tots Sants)
— Dia 6 de desembre de 2021 (dia de la Constitució)
— Dia 8 de desembre de 2021 (Immaculada Concepció)
— Dia 1 de març de 2022 (Dia de les Illes Balears)

- Dia no lectiu:
— Dia 28 de febrer de 2022 (festa escolar unificada)

- Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment
determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració
(...)

- Els centres docents de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària,
d’educació secundària i d’educació especial, podran establir dos dies festius
de lliure disposició, els quals s’han de fer constar en la programació general
anual del centre i s’han de notificar a les famílies i a les empreses
concessionàries (...)

- Els centres de règim especial, específics de formació professional, d’educació
d’adults i d’ensenyaments superiors podran establir un dia festiu de lliure
disposició, (...)

- Els centres que comparteixen les mateixes dependències han d’establir
els mateixos dies de lliure elecció.

Des de CCOO es fa la següent petició:

- Donat que a infantil el període d’adaptació cau en divendres, posposar l’inici
de curs al dilluns 13 de setembre, sense haver d’allargar la finalització del
curs, doncs estaríem dins del límit d’un mínim de 175 períodes lectius.
D’aquesta manera el període d’adaptació de l’alumnat de 2n cicle d’infantil no
es veria interromput pel cap de setmana, i per extensió, els docents
disposarien d’un dia més per a la preparació de l’inici de curs que sempre és
massa curt i accelerat (reunions, preparació d’aules i materials, examens…)

Des de la Direcció de Personal de Planificació, Ordenació i Centres es reiteren en
la negativa de reduir el calendari escolar ni un sol dia, tot i que el límit mínim està
en 175 dies.



3. Proposta del calendari escolar 2021-22.

Es vota la proposta amb un resultat de 25 vots a favor i 6 abstencions (no presents).

4. Torn obert de precs i preguntes:

*Des de CCOO es fa la següent consulta:

- Quan informaran als centres sobre l’escenari en què s’ha de planificar el curs
vinent?
La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres explica que estan
pendents de reunir-se amb Salut per preveure l’escenari del pròxim curs.
En tenir la informació, la traslladaran a les diferents Mesas,
Comissions...perquè els centres puguin començar a planificar l’escenari
entre maig i juny. No descarten que es plantegi encara un doble escenari.
Per altra part, la intenció és que si s’hagués de modificar el Pla de
Contingència, que hi hagui temps per fer-ho entre els mesos de maig i
juny.

*En relació als centres (públics/concertats) que demanaren un canvi provisional
d’horari, no hauran de fer res si volen tornar a l’horari original. En canvi, si volen
continuar amb el canvi demanat, ho hauran de tornar a tramitar seguint les
instruccions donades (previa consulta a les famílies, que passi per Consell
Escolar…).

I sense més temes a tractar, es tanca la reunió.


