
ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL ESCOLAR 

Dimarts, 10 d’octubre 2017 

 

Acta núm. 1 

 

 

Ordre del Dia: 

 

1. Lectura i proposta d’aprovació de l’acta de la sessió anterior 

2. Presentació dels membres del Consell Escolar 

3. Proposta d’aprovació de la Memòria centre del curs 16-17 

4. Proposta d’aprovació del Projecte General Anual de centre del curs 17-18 

5. Novetats del curs 17-18 

6. Informacions diverses 

7. Torn obert de paraules 

 

 

 

 



1. Lectura i proposta d’aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 

2. Presentació dels membres del Consell Escolar 

La Directora informa de la situació actual dels membres del Consell Escolar i 

explica el canvi en dues mestres. 

En referència als membres representants del claustre de mestres: 

• L’Equip Directiu: Format per la directora, Mònica C.; la cap d’estudis, 

Anna C. i la secretària, Cristina R. 

• La Raquel T. va començar el desembre del 2016 i acabarà el desembre del 

2020. 

• La Maria M. va començar el desembre del 2014 i acabarà el desembre del 

2018. 

• La Gemma B. va començar el desembre del 2016 i acabarà el desembre 

del 2020. 

• La Gemma D. hauria d’haver acabat el desembre del 2014 i acabarà el 

desembre del 2018. 

• La Montse A. substitueix la Núria M. que es va jubilar al setembre. 

Formarà part del Consell Escolar fins el desembre del 2018. 

• La Maria F. substitueix la Núria B. i formarà part del Consell Escolar fins 

el desembre del 2020. 

 

L’Anna S. com a membre representant del PAS, acabarà el desembre de 2020. 

 

En referència als membres representants dels pares i mares de l’escola: 

• La Neus S. acabarà al juny del 2018. 

• La Raquel T., Clàudia N., Oriol R. i Marta V. acabaran el desembre del 

2020. 

• El Joan A., la Laia C., la Mercè G. i la Iris S. pleguen aquest any. 

• El Xavier P. també acaba mandat aquest any i segurament l’AMPA triarà 

un altre pare o mare com a representant de l’AMPA.  

 

Com a representant de l’Ajuntament hi ha la Roser V. 

 



Les Comissions queden com el curs passat però s’hi afegeixen les dues mestres 

noves:  

• La Maria F. forma part de la Comissió de Convivència.  

• La Montse A. forma part de la Comissió Permanent. 

 

 

3. Proposta d’aprovació de la Memòria centre del curs 16-17 

Es parla del tema de a calor a l’escola i dels ventiladors que s’han comprat. Es 

proposa tornar a fer un estudi de temperatures a través de riscos laborals del 

Departmanent d’Ensenyament i de l’Ajuntament. 

• La Memòria del curs 16-17 queda aprovada per unanimitat. 

 

 

4. Proposta d’aprovació del Projecte General Anual de centre del curs 17-18 

S’enviarà per correu la PGAC per tal que es puguin fer les esmenes 

corresponents i aprovar-la. 

 

5. Novetats del curs 17-18 

La Directora comenta que les novetats d’aquest curs han sigut incloses a la 

PGAC però comenta la que considera més important: S’ha rebaixat una hora 

lectiva als mestres i ara, en lloc de fer-ne 25 lectives i 5 de permanència al 

centre per reunions i treball personal, en fem 24 de lectives i 6 de permanència. 

 

 

6. Informacions diverses 

Plantilla 

Han suprimit la plaça d’Auxiliar d’Educació Especial, han ampliat de 10 hores a 

15 hores la monitora de suport o vetlladora i ens han adjudicat una SIEI, 

(Unitat de Suport Intensiu per a l’Educació Inclusiva), que està formada per una 

mestra més d’Educació Especial i una Educadora. En total, tenim 5 hores de 

més de vetlladora i una mestra d’EE més. 

 

 

Formació de mestres 



Aquest curs els mestres farem formació interna sobre Autisme amb el servei 

gratuït que ofereix el departament d’Ensenyament CRETDIC, farem formació de 

lectura i escriptura, on la formadora serà l’Anna Camarasa i també farem un 

curs sobre aplicacions didàctiques de les tablets que paga l’escola. S’ha comprat 

una tablet per a cada grup classe.  

 

Matriculació d’alumnat 

Hi han hagut altes i baixes. Però seguim tenint les ràtios plenes, la majoria a 25, 

moltes a 26 i algunes a 27.  

 

La Montse A. comenta que aquests canvis s’hauran d’incloure a la PGAC. 

 

Biblioteca extraescolar de l’Estalella 

L’AMPA ha decidit oferir quatre dies de biblioteca extraescolar de 16:30 a 17:30 

enlloc de cinc, fins al desembre. De cara al gener la bibliotecària que tenim no 

pot seguir venint per motius d’estudis. L’AMPA es reserva l’opció de tancar més 

dies si no surten els números. I també cal tenir present que caldria buscar nou 

bibliotecari a partir del gener de 2018. 

 



Baranes a les escales de P3 

L’Ajuntament ha instal�lat més baranes a les escales de P3 per facilitar als 

alumnes l’hora de pujar i baixar del pati per la capella. 

 

Carrer Puigmoltó i aparcament de bicis 

El Ricard Aranda de la junta de l’AMPA i la Directora han anat a les reunions 

amb l’Ajuntament per parlar del tancament del carrer Puigmoltó. Es va acordar 

que l’Estalella s’encarregaria de posar la tanca a les 8:45 i Sant Elies de treure-

la a les 9:10. La policia local intentarà estar-hi cada dia. De moment va bé. 

 

L’Ajuntament ha instal�lat tres aparcaments nous per a bicicletes després que la 

Directora en fes la petició, ja que les famílies ho demanaven. 

 

La Raquel Tornay pregunta si n’hi ha d’altres més adequats per patinets. La 

Directora ho consultarà a l’Ajuntament a través d’una incidència. 

 

Classes de català per a pares i mares nouvinguts 

Aquest curs es reemprenen les classes de català per adults. Es faran dilluns i 

dijous de 9:00 a 10:30 a la biblioteca. La mestra que ho liderarà serà la Carme 

Tarrida, que ja havia fet aquestes classes amb la Montse Tarrada, que aquest 

any no es pot comprometre tampoc. Els dijous també vindrà una mestra del 

Consorci de normalització lingüística. Les classes van començar dijous passat. 

 

Vaga o aturada general del dia 3 d’octubre 

Dimarts hi va haver una vaga aturada a Catalunya i els centres d’educació ens 

hi vam sumar oferint uns serveis mínims. A l’Estalella només van venir dues 

famílies amb els fills, en veure que no hi havia alumnes van marxar cap a casa i 

l’escola va tancar les seves portes a les 9:30 del matí. 

 

Organització del públic a la Festa Major de l’Estalella 

En la passada Festa Major de l’escola es va dur a terme una prova pilot 

d’organització dels pares i mares que venien de públic. Es van posar més 

tanques i alguns pares i mares voluntaris van gestionar que passessin a primera 

línia d’espectadors els famíliars dels alumnes que actuaven. Es va fer per colors: 



P3 groc, P4 i P5 taronja, 1r i 2n vermell, 3r i 4t verd i 5è i 6è blau. En fem una 

valoració positiva. 

 

La Raquel Tornay proposa fer una pancarta amb pal de fusta per tal de mostrar 

els colors de manera més clara al públic. 

 

Cantata de Cicle Inicial 

Ja fa deu anys que l’escola organitza una Cantata a l’Auditori de Vilafranca amb 

l’alumnat de 1r i 2n cada dos cursos. Fins ara s’han fet les següents cantates: 

• 2010: “Polsim de papallona” 

• 2012: ”Puff” 

• 2014: “Polsim de papallona” 

• 2016: ”Puff” 

• 2018: Ara tocaria “Polsim de papallona” 

 

La mestra de música Andrea Alcaraz s’ha animat a organitzar la cantata, així 

que a partir del gener es reservarà l’auditori i es duran a terme les gestions 

necessàries. Les famílies hauran de pagar entrades a 4 euros per poder anar a 

veure els seus fills i filles. 

 

Projectes “Posa’m guapa” i “Vestim el pati” 

“Posa’m guapa”: Can concretar data per posar els retrats en vinil a les escales. 

Els i les mestres s’ofereixen per ajudar en el que calgui. 

“Vestim el pati”: Hi ha una comissió de pares, mares i mestres que volen donar 

un aire nou al pati. Estem molt il�lusionats en millorar els espais educatius de 

l'escola.  

 

La comissió del “Renta'm” es reuneix el dia 5 octubre, conjuntament amb la 

comissió “Vestim el Pati”.  

 

Llibre de Ciència Recreativa 

L'any que ve fa 100 anys del llibre de Ciència Recreativa. A nivell d'escola 

s’organitzaran activitats i si les famílies volen col�laborar amb idees i propostes 

des de l’AMPA, seran molt ben rebudes. 



 

1r cross de l’Estalella 

Diumenge 14 de gener se celebrarà el 1r cross organitzat a l’escola Estalella i 

Graells. També hem d’aconseguir que els alumnes participin d’altres crossos. 

 

Reunions Escola - famíles 

Ara ja s’han fet gairebé totes les reunions de pares i mares amb els tutors del 

curs.  

Només queda per fer la reunió de curs de CS que dimarts passat va coincidir 

amb la vaga/aturada general.  

 

L’altra novetat del curs passat i que es repetirà és proposar una reunió del tutor 

amb els Delegats pares i mares la setmana del 23 al 28 d'octubre. Els tutors 

faran una petita acta per saber inquietuds i preguntes de les famílies. Després, 

es convocarà una reunió de l'ED amb tots els representants pares i mares el 

dilluns 6 de novembre (Junta de l'AMPA, Consell Escolar, Delegats pares i 

mares, Comissió "Vestim el pati") En aquesta reunió s’intentarà donar resposta 

als temes que el tutor ens ha escrit a les actes.  

 

Recollida d’alumnes 

Ens trobem amb la problemàtica de retards en la recollida d’alumnes a les 

16:30h. La normativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat és la 

següent: 

 

Retard en la recollida d'alumnes a la sortida del centre (escoles) 

“El centre públic ha d'exposar en un lloc visible l'horari màxim de recollida dels 

alumnes, que ha de preveure un marge raonable de retard i ha de determinar la 

persona o persones que es faran càrrec dels alumnes un cop se superi el temps de 

recollida fixat. 

  

En cap cas no es pot deixar sol un alumne. Aquest protocol ha de quedar recollit a 

les normes d'organització i funcionament del centre. 

  



Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida dels 

alumnes, un cop acabat l'horari escolar, es procurarà contactar amb el pare, mare 

o tutors legals de l'alumne. 

  

Un cop esgotats, sense efecte, els intents de comunicació amb el pare, mare o 

tutors legals, i quan hagi transcorregut un temps prudencial, la persona de 

l'escola que fins aquell moment s'hagi encarregat de l'alumne ha de comunicar 

telefònicament la situació a la guàrdia urbana, la policia local o els Mossos 

d'Esquadra, i ha d'acordar amb ells la fórmula per lliurar-los l'alumne perquè el 

custodiïn. 

  

En el cas de produir-se alguna dificultat, la persona encarregada s'ha de posar en 

contacte amb la comissaria dels Mossos d'Esquadra corresponent, que ha de 

gestionar la diligència oportuna. La reiteració freqüent d'aquests fets en una 

mateixa família, en la mesura que comporti una manca d'assumpció de les 

responsabilitats de custòdia dels menors que li correspongui, s'ha de tractar de 

manera similar als supòsits d'absentisme. 

  

En darrer terme, el director o directora del centre ha de comunicar per escrit la 

situació als serveis socials del municipi. D'aquesta comunicació, n'ha de quedar 

una còpia arxivada al centre, a disposició de la Inspecció d'Educació. 

  

A criteri del director o directora del centre, si no s'ha solucionat efectivament la 

reiteració en la recollida tardana de l'alumne després de comunicar-ho als serveis 

socials del municipi, cal informar-ne el director o directora dels serveis territorials 

o, a la ciutat de Barcelona, el o la gerent del Consorci d'Educació per tal que, si 

escau, ho posi en coneixement de la Direcció General d'Atenció a la Infància i 

l'Adolescència (DGAIA) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.” 

 

 

7. Torn obert de paraules 

Es parla dels llibres de la roda que n’hi ha que estan malmesos. Es comenta que 

l’escola està estudiant la possibilitat d’utilitzar els llibres només de consulta tot i 

fent servir altres recursos com la pàgina web de l’escola, jocs i fotocòpies. També 



s’explica que ja fa dos anys es va fer una planificació de canvi de llibres, la qual 

s’està complint. Per altra banda la quota de la roda de llibres és només de 20€ i 

el cost d’un llibre nou és molt més elevat. Cal educar els alumnes en cuidar el 

material i tornar-lo tal com els hi agradaria trobar-lo. 

 

Es parla de les llibretes i s’explica que aquest any ja s’han comprat més primes 

per tal que no sobrin tants fulls en blanc i serveixen per a dos cursos escolars. 

 

També es parla del Material. S’explica que l’escola només compra el que és 

estrictament necessari: un paquet de retoladors, un de colors, un llapis i una 

goma, i un bolígraf de cada (blau, negre, vermell) i una maquineta. Durant el 

curs i atenent a la diversitat de l’alumnat, aquest material es gasta o es perd i 

per tant, és essencial donar-los-hi nou al curs vinent.  

 

 

I, no havent-hi més temes a tractar, es clou la sessió a les 18:25h.  

 

 

  Vistiplau, la directora,               Signat, la secretària,      

  Mònica Calaf Gozalo          Cristina Rodríguez Matas 


