
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
 

Identificació de la sessió 

Número de la sessió:2 
Caràcter: ordinari 
Data: 28 de gener de 2018 
Horari:de 16.45h a 18.50h. 
Lloc: aula 15 
 

Assistents 

Mònica Calaf Gozalo, presidenta 
 
Assistents: Sra. Montse Albareda Domènech, Sra. Gemma Bertran Serrà, Sra. Mònica 

Calaf Gozalo, Sra. Gemma Doncel Raventós, Sra. Maria Fernández Lavadiño, Sra. 

Maria Marín Alba, Sra. Clàudia Nortes Moreno, Sr. Oriol Roca Bolet, Sra. Anna 

Salmerón Perea, Sra. Neus Simón Godoy, Sra. Raquel Torbellino Redondo, Sra. Raquel 

Tornay Sevillano, Sra. Marta Viaplana Cazorla, Sra. Roser Vives Tort, Sra. Meritxell 

Puig i l’Anna Camarasa Olcina. 

 
 
No hi assisteixen:  
Sr. Xavier Peñafiel Gil. 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior. 
2. Proposta d’aprovació de la liquidació econòmica de l’any 2017. 
3. Proposta d’aprovació del pressupost de l’any 2018. 
4.Informacions diverses. 
5.Torn obert de paraules. 
 

Desenvolupament de la sessió 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior.  

Queda aprovada per unanimitat.  

 

2. Proposta d’aprovació de la liquidació econòmica de l’any 2017.  

 

L’Anna Camarasa fa un breu resum dels comptes del 2017 pel que fa a ingressos i 

despeses. Explica que hi ha un petits canvis degut al canvi de programa del SAGA a 

ESFERA.  



 

� Queda aprovada la liquidació econòmica de l’any 2017 i els canvis.  

 

3. Proposta d’aprovació dels pressupost de l’any 2018.  

L’Anna Camarasa explica detalladament el disseny del pressupost pel 2018.  

� Queda aprovat el pressupost 2018. 

 

4. Informacions diverses 

 

Representant del Consell Escolar per a la igualtat de gènere. Fa un any vam rebre una 

carta de la Lluïsa Nicolau, la directora dels Serveis Territorials, dient que s’havia de 

designar entre els membres del consell escolar un persona que impulsés les mesures 

educatives per fomentar la igualtat real i efectiva entre homes i dones. Vam crear una 

comissió d’Igualtat de Gènere amb un representant de mestres (Gemma D.) i la 

participació d’un representant de pares i mares (Neus S.) Dilluns us vam reenviar a tots 

els membres del consell escolar un correu de l’Ajuntament sobre gènere que potser us 

pot interessar. La Gemma Doncel i la Raquel diuen que aquesta reunió que planteja 

l’Ajuntament és més per secundaria.  

 

Classes de català per adults i parelles lingüístiques. La Directora informa que a 

començament d’aquest curs les classes de català per a adults les coordina el 

Departament d’Ensenyament i teníem dues voluntàries per a fer les classes de català: La 

Carme Tarrida, que ja havia fet de mestra anys anteriors amb l’acompanyament de la 

Montse Tarrada, i la Teresa Casanellas, del Consorci per la Normalització lingüística. El 

fet de tenir dues voluntàries ens va animar a oferir classes dos dies, els dilluns per a les 

alumnes d’alfabetització, a càrrec de la Carme,  i els dijous les alumnes alfabetitzades, a 

càrrec de la Teresa i de la Carme, de 9 a 10:30. A mig trimestre la Carme va haver de 

plegar per motius personals i ara els dilluns fan de mestres mares àrabs de l’escola que 

ja saben català i els dijous fa de mestra la Teresa del Consorci.  

 

 Tancament C/Puigmoltó. La Directora informa que el tancament del Carrer Puigmoltó 

es continua fent a primera hora del matí. Finalment és el conserge de l’Estalella qui posa 



la tanca a les 8:45 i és el responsable de Sant Elies qui la treu a les 9:10. La valoració és 

positiva. 

 

Domini nou d’internet. La Directora comenta que l’escola tenia  contractat el domini 

@escolaestalella.cat a una empresa externa, Gestinet. No estàvem massa contents del 

servei que ens oferien ni tampoc de la despesa econòmica i hem acabat donant-nos de 

baixa i comprant el nostre propi domini, @estalella.cat. El gestiona la mateixa 

coordinadora TIC, sense intermediaris i ara tenim google apps for education, hem fet 

signar a les famílies l’autorització per l’ús didàctic d’internet, hem fet correus nous a 

l’ampa, als grups classes... 

 

Nou sistema de telefonia 

La Cristina va revisar totes les línies telefòniques que té l’escola i les hem posat totes a 

orange que ens fa tracte d’empresa. La factura no baixarà gaire, però ara tenim quatre 

telèfons al despatx, un a l’AMPA, un a ràdio, dues centraletes, una a consergeria i una 

amb l’administrativa, un mòbil a informàtica i el telèfon sense fils a per al conserge i 

l’acollida.  

 

Conserge 

El Francesc va acabar el seu contracte aquest desembre i ara tenim el Quim. Els darrers 

conserges, el Joan, el Francesc i el Quim, són de Nouverd, una empresa de reinserció 

laboral, i cada treballador només pot estar un any i mig a l’escola. És per això que hi ha 

tants canvis de conserge. Des de l’escola vam demanar a l’Ajuntament que volíem tenir 

un conserge amb més continuïtat que fins ara i que per tant volíem deixar de tenir 

conserges de NOUVERD. Per l’escola és un desgast tants canvis i haver-ho d’ensenyar 

tot de nou cada vegada. Ens han promès que a mitjans de febrer ja tindrem conserge nou 

de la borsa de l’Ajuntament i que tindrà molta més continuïtat. S’agraeix.   

 

Edifici 

Ens han demanat l’edifici per fer-hi dues activitats relacionades amb els esplais, un 

dissabte per fer-hi el D-forma’t i un cap de setmana per a fer-hi el Vèrtex.  

Per altra banda hem aprofitat aquest Nadal per a fer reformes a l’aula d’informàtica que 

ara és la SIEI. L’Ajuntament ens ha fet el tancament amb pladur del servidor 



d’informàtica i tot el material informàtic i l’escola ha fer posar parquet a tota la sala. Ha 

quedat molt bé. Ara estem en la fase de l’organització del material i dels espais.  

Vam demanar a l’ajuntament que  ens canviés els WC que hi ha a davant de 2n, a la 

tercera plana.  Estan tots molt vells i els alumnes no tenen prou força per tirar de la 

cadena amb una sola mà. Fa por que no es despengi una cisterna i els caigui a sobre. 

Hem demanat wc nous de motxilla. 

 

AMPA 

1r Cros escolar de l’Estalella 

Diumenge 14 de gener vam fer el primer cros de l’Estalella. Va ser un dia molt esportiu 

i festiu amb molta participació: 30 baldufes, 413 de P4 a ESO i 22 d’adults. Vam poder 

recollir palets i caixes de plàstic dur per al projecte del pati. 

 

Biblioteca 

La Laura, que feia de bibliotecària, va demanar plegar de cara aquest segon i tercer 

trimestre ja que havia de fer una formació a les tardes. Ara tenim una bibliotecària nova. 

De moment sembla que va tot bé. Aquest curs la biblioteca extraescolar obre de 16:30 a 

17:30, de dilluns a dijous. 

 

Comissions de pares i mares. La Directora informa: 

Renta’m la cara: Decoració escales. El dia 5 de desembre ja van instal·lar els vinils 

amb els autoretrats a les escales. Les ha pagat 50% escola 50% AMPA. Han quedat 

molt bonics. Encara falta polir els acabats de les cantonades.  

Vestim el pati: La setmana passada vam donar una circular on convidàvem a les 

famílies a participar en el projecte el diumenge 11 de març i el cap de setmana 7 i 8 

d’abril. Allà les famílies han de dir què saben fer, si poden portar eines... i també vam 

anunciar que hem posat un punt de recollida de joguines per reciclar, de cuina i 

botigueta. Ens fa molta il· lusió poder tenir un racó de joc simbòlic al pati.  

La Comissió també volia posar un rocòdrom al mur on hi ha les canastes. Des de 

l’escola hem demanat a l’Ajuntament si el mur està en condicions de poder tenir un 

rocòdrom. Veiem que té molta humitat.  

 

 

 



Festa de Carnaval 

L’AMPA ens demanava si podríem fer el sermó en un altre moment i a la tarda del 

divendres 9 de febrer només fer els balls, per tenir més temps per veure els alumnes 

ballant. Des de l’escola hem pensat que la festa ja ens agrada com la fem, amb 

l’arribada del Carnestoltes, els sermó i ballar davant d’ell. Ja procurarem que el sermó 

no sigui massa llarg i farem el sistema de tanques i de colors per a regular el públic. 

L’AAMPA està buscant voluntaris per ajudar.  

 

LLIBRE DE CIÈNCIA RECREATIVA I FESTA A LA PRIMAVERA 

Aquest any 2018 se celebra el centenari del llibre de Ciència Recreativa del Dr. 

Estalella.  

Tenim intenció de fer un dia de celebració a l’escola. La comissió de Ciències estan 

mirant d’organitzar una activitat al pati sobre ciència llogant un espectacle científic i 

també faríem tallers a diferents espais de l’escola. Quan sapiguem la data ja ho farem 

saber per si els pares i mares científics s’animen a oferir algun taller.  

Per altra banda hem demanat a una mare pintora Carol Estrany si ens pot treure l’estucat 

de la paret de davant de consergeria i li hem demanat a l’Eva Sans si ens hi podria fer 

un mural sobre el tema i pintar-lo amb els alumnes que té d’extraescolar.  

 

L’AMPA està animada a fer una Festa del Dr. Estalella: 

Hi hauria la barra dels de 6è, faríem inauguració del racó de joc simbòlic del pati, del 

mural del Dr. Estalella, es farien les paradetes de les comissions de l’escola, es podrien 

fer tallers de castellers amb els verds... També hi ha la possibilitat de demanar inflables i 

jocs gegants a la MANCOMUNITAT. Per fer-ho, caldria que l’AMPA ho demanés a 

l’Ajuntament de Vilafranca i l’Ajuntament ja ho tramitaria. A la pàgina web de la 

Mancomunitat de Barcelona hi ha el catàleg. Cal triar què es vol i el dia abans 

presentar-se allà amb una furgoneta. El material cal tornar-lo el dia següent o l’altre. 

 

 

Cantata Polsim de papallona 

Aquest any també toca cantata a CI i l’Andrea ha començat a ensenyar Polsim de 

papallona. Hem demanat poder llogar l’auditori a l’Ajuntament i encara no ens han 

donat data.  

 



5. Torn obert de paraules.  

 

- Es parla de les altes temperatures que hi ha al maig i al juny a les aules de 2n. 

S’acorda preguntar a l’Ajuntament i al Departament.  

- També es parla del mal estat dels wc del segon pis. Es proposa a l’Ajuntament 

canviar-los per wc amb cisterna de motxilla.  

- Es pregunta si és obligatori mullar-se el cabell a la dutxa després d’Educació 

Física. S’acorda exposar el tema en claustre i modificar les NOFC segon sla 

decisió.  

- Es parlar de l’Eudcació visual i plàstica. Una representant dels pares i mares 

creu que s’hauria de millorar en general. S’acorda revisar el tema en claustre.  

- Es parla del menjador. Sembla que algun alumne ha verbalitzat que a vegades no 

el deixen repetir, però se suposa que es tracta de racions de proteïna que per 

equilibri nutricional és millor respectar la ració. Sempre hi ha menjar per a 

tothom. Tot i que sí és veritat que hi ha dies en que es queden molts alumnes a 

dinar.  

- També es parla dels conflictes a l’hora del menjador que arriben a les 15:00 a les 

aules. S’acorda que es demanarà a l’AMPA que contracti més monitors i 

formació per a resoldre conflictes. Caldria apujar la quota de menjador.  

- Es demana si el període de piscina pot canviar i pot ser quan faci més bon temps. 

Però la cap d’estudis diu que ja s’ha intentat però és impossible.  

 

 

I, no havent-hi més temes a tractar, es clou la sessió a les 18:50h.  

 

     

 

 

  Vistiplau, la directora,              Signat, la secretària,      

 



  Mònica Calaf Gozalo         Anna Camarasa Olcina.  

 


