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Altres anuncis – Educació

CIRCULAR 1/2020 de la Gerència de l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona de 21 de juliol de 2020, sobre el Calendari escolar del Curs 2020-
2021.

En us de les facultats atorgades en l'art. 12 dels Estatuts de l'IMEB, aprovats pel Consell 
Plenari en data 14 d'octubre de 2005, 

Disposo:

1. Aprovar la Circular 1/2020 sobre el Calendari Escolar 2020-2021

2. Registrar la Circular 1/2020 al Registre Municipal d'Instruccions i Circulars de l'Ajuntament 

de Barcelona.

3. Publicar la Circular 1/2020 a la Gaseta Municipal.

Barcelona 21 de juliol de 2020. El gerent de l’Institut Municipal d’Educació, Jordi Sánchez 
Masip.

Calendari escolar que ha de regir per al curs 2020-2021 als centres educatius de l’Institut 

Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) d'acord amb allò que disposa l’Acord d’Adhesió i 

Annex de condicions específiques de treball de l’IMEB a l’Acord de condicions de treball de 

l’Ajuntament de Barcelona 2017-2020, i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya en l’Ordre EDU/119/2020 de 8 de juliol, per la qual s’estableix el calendari escolar 

del curs 2020-2021 per als centres educatius no universitaris de Catalunya - DOGC núm. 

8175 de 13/07/2020.

1. Àmbit d’aplicació: 

Escoles Bressol Municipals, Conservatori Municipal de Música i Escoles Municipals de Música.

2. Calendari Curs 2020-2021

Segon l’article 2 de l’Ordre EDU119/2020 el curs escolar 2020-2021 comprèn el període que 

va des de l’1 de setembre de 2020 fins el 31 d’agost de 2021. 

La preparació del curs i l’aprovació dels horaris ha d’haver-se efectuat en els dies anteriors a 

les dates d’inici de les classes.
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2.1. Alumnat

Inici curs Acabament curs

Escoles Bressol 14 de setembre 2020 15 de juliol 2021

Conservatori Municipal de Música de 

Barcelona
21 de setembre 2020 22 de juny 2021

Escoles de Música 21 de setembre 2020 22 de juny 2021

2.2. Personal docent i personal educador

El personal educador de les Escoles Bressol, d’acord amb l’art. 2.3 de l’annex de condicions 

específiques de l’IMEB a l’acord de condicions de treball de l’Ajuntament de Barcelona vigent, 

iniciarà el curs 2020-2021 el dia 1 de setembre de 2020 i el finalitzarà el dia 15 de juliol de 

2021. El mateix article de l’annex s’estableix un dia addicional festiu que es fixa per a totes 

les escoles bressol el dia 1 de setembre de 2020. L’any 2020, d’acord amb l’Ordre 

TSF/116/2019 de la Generalitat de Catalunya i la Circular núm. 4/2019 de la Gerència de 

Recursos Humans i Organització de l’Ajuntament de Barcelona, els dies addicionals festius

(dissabtes festius) es compensaran els dies 2 i 3 de setembre.

El personal docent del Conservatori i Escoles de Música, d’acord amb la disposició del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, iniciarà el curs 2020-2021 el dia 

1 de setembre de 2020. 

2.3. Personal d’administració i serveis

El personal d’administració i serveis dels centres escolars, es regirà per el que s’especifica a 

l’Acord d’Adhesió i Annex de condicions específiques de l’Institut Municipal d’Educació a 

l’Acord de condicions de treball de l’Ajuntament de Barcelona 2017-2020.

3. Vacances escolars

Durant el curs escolar 2020-2021 tindran la consideració de període de vacances escolars:

Nadal. Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos.

Setmana Santa. Del 27 de març al 5 d’abril de 2021, ambdós inclosos.

4. Jornades de Lliure Disposició

En el marc d’aquest calendari escolar, el Conservatori i les Escoles de Música, podran establir

tres dies festius de lliure disposició, que s’han de distribuir equitativament entre els tres 

trimestres, no poden coincidir amb els d’inici i final de les classes i s’han de preveure en la 

programació general del centre.
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Les Escoles Bressol, d’acord amb el que estableix l’art. 3.1 de l’annex de condicions 

específiques de treball de l’IMEB, podran establir tres dies festius de lliure disposició a 

escollir, preferentment, entre els tres dies recomanats pel Consell Escolar Municipal de 

Barcelona.

La recomanació del Consell Escolar Municipal de Barcelona és la següent:

− 7 de desembre de 2020

− 15 de febrer de 2021

− 21 de maig de 2021

Els Consells Escolars dels Centres, un cop fixats els calendaris de festivitats locals, nacionals i 

estatals, tenint en compte les recomanacions del Consell Escolar Municipal de Barcelona, i les 

indicacions establertes en aquesta circular, seleccionaran els dies de lliure disposició i els 

notificaran a la Direcció de centres educatius de l'IMEB.

5. Dies Festius

Tindran la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els dos dies de festa local.
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