
ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL ESCOLAR 

Dimarts, 13 d’octubre de 2015 

Acta núm. 1 
 

 

Ordre del Dia: 

 

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

2.- Proposta d’aprovació de la Memòria del curs 2014-2015 

3.- Proposta d’aprovació del Projecte General Anual de centre 

del curs 2015-2016 

4.- Novetats del curs 2015-16 

5.- Informacions diverses 

6.- Torn obert de paraules 

 

A les 17h. del dimarts dia 10 d’octubre de 2015, queda reunit el Consell 

Escolar de l'E.P. Dr.Estalella Graells. La Secretària llegeix l'Acta de la sessió 

anterior i es fa una esmena: com a dia de lliure disposició falta el dia 16 de 

maig de 2016 (2a Pasqua). S'aprova per unanimitat. 

 

Assistents: Sr. Joan Arbós Pareta, Sra. Mònica Calaf Gozalo, Sra. Carme Calpe 

Guinovart, Sra. Laia Castejón Agut, Sra. Mercè Grau Ferrer, Sra. Maria Marín 

Alba, Sra. Núria Montserrat Rovira, Sr. Xavier Peñafiel i Gil, Sra. Cristina 

Rodríguez Matas, Sra. Núria Saumell Almirall, Sra. Iris Serrà Esplugas, Sra. 

Neus Simón Godoy, Sra. Mercè Tomàs Ribera, Sra. Roser Vives Tort i Sra. 

Gemma Bertran Serrà. 

 

Han excusat la seva assistència: Sra. Gemma Doncel Raventós i la Sra. Anna 

Salmerón Perea. 

 



La directora presenta les noves incorporacions al Consell Escolar: el Sr. Xavier 

Peñafiel substitueix a la Sra. Montse Terrades i la Sra. Núria Montserrat 

substitueix a la Sra. Núria Busquets. 

 

2.- Proposta d’aprovació de la Memòria del curs 2014-2015 

� Queda aprovada la memòria del curs 2014-2015. 

 

3.- Proposta d’aprovació del Projecte General Anual de centre del 

curs 2015-2016 

 

La directora comenta que el PGAC és el recull d’actuacions que es volen dur a 

terme aquest curs. 

 

� Queda aprovat el PGAC del curs 2015-2016. 

 

4.- Novetats del curs 2015-16 

 

� Canvi de programari 

La directora explica que per aquest curs hi ha programat el canvi del programa 

administratiu i econòmic del Departament d’Ensenyament, “el Saga”, cap a un 

nou programari “l’Esfera” i es desenvoluparà en diferents fases. La primera fase 

suposarà traslladar totes les dades dels alumnes al RALC. La segona suposarà 

la transició administrativa de les àrees, notes, etc.  

 

La directora comenta que es té el temor que coincideixi tot el canvi amb els 

informes del primer trimestre. 

 

5.- Informacions diverses 

���� Proves diagnòstiques de 3r 

La directora explica que ja tenim els resultats de les proves d’AD de 3r i en 

projecta i explica les conclusions que s’han extret. Afegeix que al centre ens 

interessa veure a on hi ha errors per tal de poder reforçar aquella vessant.  

 



Es debat sobre el procés previ i posterior de l’aplicació de les proves.  

 

Aprofita per comentar que hi ha un canvi a inspecció; els Sr. Francesc Vicenç 

substituirà a la inspectora que teníem fins ara, la Sra. Núria Demestres. 

 

� Competències bàsiques de 6è 

La directora comenta que no han arribat tots els resultats de les competències 

bàsiques de 6è; afegeix que ens interessen ja que, tot l’equip docent que 

imparteix aquella àrea a l’escola (des d’ed.infantil fins a cicle superior), es 

reuneix per analitzar els resultats i plantejar i programar les propostes de 

millora. 

 

���� Plantilla 
 

La directora explica... 

 

� Plaça definitiva: ...que per aquest curs hi ha hagut una reducció d’una plaça 

definitiva d’EI per una mitja plaça d’EI i mitja d’AA interines.  

 

� Mestres majors de 55 anys: ...que la nova normativa en aquest aspecte fa que 

ens generi mitja mestra més. 

  

� TEI: ...que el proper dijous ha de venir una nova TEI. Tot i tramitar la 

documentació de la baixa a principis de curs, no hi ha hagut cap adjudicació 

fins ara. 

 

� Vetlladora: ...que l'Ajuntament ha ampliat 30 minuts l'horari de vetlladora del 

menjador (era una reivindicació que es feia des de feia temps); per tant, ara es 

compta amb 2 hores i mitja. S'agraeix sincerament. 

 

� Renta'm la cara: ...que encara hi ha alguna aula per pintar i es demana que 

es tingui en compte per part de l’Ajuntament. La Sra. Roser Vives comenta que 

vetllaran la manera de poder-ho fer.  

 



� Aïllament del menjador: es conclou fer una petició formal.  

 

� Quotes de menjador... que s’han d’aprovar les quotes de menjador per aquest 

curs. Proposa mantenir els preus (que estan per sota de les propostes del 

Departament) que es tenen des de fa nou anys: 5,95€ fix/6,20€ fix de 2-3 

dies/6,60€ l'eventual. 

 

� Queden aprovades les quotes de menjador del curs 2015-2016. 

 

� Consell escolar municipal (CEM): la Sra. Roser Vives exposa els objectius i les 

funcions i anima a la gent a participar-hi.  

 

� Últim dia del curs 14-15: la directora explica el cas d’una alumna.  

 

� Vigilància del carrer Puigmoltó: es torna a debatre el tema de la vigilància de la 

sortida del carrer Puigmoltó.  

 

 � Equip directiu: la directora comenta que aquest és el quart i últim any de 

direcció i que l'equip directiu actual plega; afegeix que ja hi ha relleu.   

 

6.- Torn obert de paraules 

En el torn obert de paraula es va parlar del canvi i de la reunió de famílies de 

quart i del rol dels pares i mares delegats. 

I, no havent-hi més temes a tractar, es clou la sessió a les 19:15h.  

 

 

  Vist-i-plau, la directora,                                             Signat, la secretària,      

  Carme Calpe Guinovart                                            Gemma Bertran Serrà 


