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Sessió 4: Reunió del Consell Escolar del 27 de juny de 2018 
  

   
Ordre del dia: 
  
1.    Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
2.    Calendari 2018/2019 
3.    Reutilització 
4.    Activitats Complementàries del proper curs: excursions, colònies i teatre d’educació  
       infantil 
5.    Extraescolars 2018/2019 
6.    Menjador escolar: proposta de preus per al proper curs i conveni 
7.    Servei d’acollida matinal i de tarda 
8.    Dades participació Casal d’estiu 
9.    Altres informacions 
10. Torn obert de paraules  
  
 1.Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
  

S’aprova l’acta del Consell Escolar anterior corresponent al dia 4 de juny de 2018.  
  
 
 

2. Calendari 2018-2019 
S’informa que fa uns dies es va publicar el calendari escolar per al curs 2018-2019 i que                 
finalment les dates dels dies de lliure disposició seran els següents: 
 

·         Dilluns 15 d’octubre de 2018 
·         Divendres 2 de novembre de 2018 
·         Divendres 7 de desembre de2018 
·         Divendres 15 de febrer de 2019 
·         Dilluns 4 de març de 2019 (dilluns de Carnaval) 

  
  
3.Reutilització 
S’exposa que un cop fetes les revisions dels llibres de text establertes al Programa de               
Reutilització de l’escola, hi ha 2 llibres en mal estat per un mal ús de l’alumnat i 2 llibres                   
extraviats. Tanmateix s’assenyala que cal continuar tenint present que és necessari           
continuar treballant tots plegats, “mestres-alumnat-famílies”, pel que fa a la cura i el             
manteniment dels llibres reutilitzables. 

  
4.Activitats Complementàries del proper curs: excursions, colònies i teatre educació infantil 
Es presenta la “Proposta d’activitats complementàries 2018/2019” i es dóna suport a            
l’aprovació dels dos blocs de propostes presentats en referència a les activitats            
complementàries, tant pel que fa a les activitats amb cost econòmic del proper curs com les                
activitats sense cost. 
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I també es dóna suport a les possibles sortides, sense cost econòmic per Vilafranca que es                
puguin fer durant el setembre o octubre abans d’haver convocat el primer Consell Escolar              
18/19 i d’haver aprovat la PA. 
  
5.Extraescolars 2018/2019 
S’exposa i es dóna suport a l’aprovació de les activitats extraescolars presentades per al              
proper curs 2018/19: 
- “Les tardes ...” organitzades per l’Ajuntament. Dansa, motricitat, balls moderns i les             
activitats d’adults. 
- Extraescolars organitzades per l’AMPA. Les activitats proposades són d’anglès, ballet           
clàssic teatre musical, tarda de somnis, bàsquet, futbol sala, plàstica-taller, ioga en família,             
escacs en família, robotix i taekwondo. 
  
6.Menjador escolar: proposta de preus per al proper curs i conveni 
S’aproven els preus del menjador per al proper curs que és de 6.18€ pels alumnes fixes i 
6.40€ pels alumnes eventuals. 
S’explica també que la resolució que regula aquests preus és la RESOLUCIÓ            
ENS/1335/2018, de 15 de juny, on es fixa un preu màxim del servei de menjador dels                
centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament per al curs escolar           
2018-2019, en 6,20€ per a comensals fixos i fins a un màxim de 6,80€ per a comensals                 
esporàdics . 
  
7.Servei d’acollida matinal i de tarda 
S’explica que el proper curs 2018/19 l’AMPA continuarà organitzant el servei d’acollida 
matinal de les 7’45h a les 9’00h del matí; així com el servei d’acollida de tardes de 16’30h a 
18’00h. 
Tant el preu del servei d’acollida matinal com de tarda serà de 39€ mensuals. De la mateixa                 
manera el preu esporàdic per a l’acollida matinal i de tarda serà de 4€. 
  
8.Dades participació Casal d’estiu 
 A petició d’un membre del Consell Escolar durant la última sessió, la directora i el 
representant de l’AMPA informen de les dades actuals que es disposa de participació del 
Casal d’estiu: 

1a setmana: 80 infants 6 al menjador 
2a setmana: 90 infants 6 al menjador 
3a setmana: 55 infants 4 al menjador 
4a setmana: 49 infants 4 al menjador 
5a setmana: 40 infants 4 al menjador 

  
Serveis oferts: de 9h a 13h (amb la mitja hora abans i després per fer la recollida) i 
menjador fins les 15h. 

  
9.Altres informacions 
 -Arbres del pati de l’escola. 
La directora informa que quan va caure el primer arbre de fora de l’escola, el pi, es va fer                   
una inspecció dels arbres de dins del pati. Malauradament el passat 5 de juny a la tarda                 
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vam tornar a tenir un incident amb els arbres, aquest cop dins de l’escola i afectant a                 
famílies que en aquell moment es trobaven dins del recinte del pati. S’informa que les               
tasques de retirada i neteja dels restes vegetals es van finalitzar l’endemà de l’incident, a               
primera hora del matí i que les actuacions que s’estan portant a terme amb la finalitat de                 
garantir al màxim la seguretat són les següents: 
- La tarda del 6 de juny es va realitzar la revisió de la resta de l’arbrat per part dels                    

Serveis tècnics, els de manteniment i un arborista especialitzat. La supervisió va            
implicar la realització de treballs de poda, així com la tala d’un exemplar. 

- En base a les recents valoracions tècniques dels arbres, s’està treballant en noves              
mesures a aplicar per garantir al màxim la seguretat dels arbres, les quals s’aniran              
informant. 

Un cop explicada la situació i les actuacions fetes, es demana la participació als membres               
del Consell Escolar sobre la possible nova ubicació dels arbres.  
  
10.   Torn obert de paraules 
-El representant de l’AMPA comparteix les dades del Casalet: hi ha participat entre 25 i 30                
nens i nenes. 
  
-Una mare de 6è s’ha adreçat a l’AMPA demanant si aquest any no es donava el Cd de                  
fotos que s’havia donat altres anys. Les mestres responen que l’any passat ja no es va                
donar CD i que ja es va explicar als alumnes i a les mares delegades que les fotos estan al                    
web de l’escola. 
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Sessió 3: Reunió del Consell Escolar del 4 de juny de 2018 
  

   
Ordre del dia: 
  
1.    Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
2.    Procés de preinscripció i matrícula 
3.    Reutilització 
4.    Calendari 2018/2019. Proposta d’horari, dies de lliure disposició, entrada gradual de P3 
jornada continuada pel proper curs. (*A dia d’avui el Departament encara no ha publicat la resolució que dicta el 

Calendari del proper curs escolar).  
5.    Proposta de despeses escolars per al proper curs 
6.    Llibres de text i quaderns per al proper curs 
7.    Casal d’estiu i Casalet 2018 
8.    Extraescolars curs 2018-2019 
9.    Menjador escolar curs 2018-2019 (Cessió de la gestió del menjador a l’AMPA i nova 
empresa) 
10. Festa de final de curs 
11. Altres informacions 
12. Torn obert de paraules  
  
 
1.Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
  

S’aprova l’acta del Consell Escolar anterior corresponent al dia 29 de gener de 2018.  
  

  
2.Procés de preinscripció i matrícula 
S’explica el procés de preinscripció a l’escola i s’ informa que el període de matrícula serà 
del 21 fins al 27 de juny. 
  
3.Reutilització 
S’informa que la comissió de reutilització es va reunir el passat divendres 1 de juny i                
s’explica les propostes i acords per aquest final de curs: 
- Es concreten les dates de revisions de llibres de text reutilitzables per les famílies, per les                 
classes i per la revisió final de l’AMPA. 
- Es repartiran unes notes explicatives a les famílies dels alumnes de 3r a 6è per recordar                 
que s’han de fer les revisions dels llibres de text en servei de préstec. Com al curs passat, a                   
les notes s’hi adjuntarà una butlleta per a què la família signi confirmant que ha fet la revisió                  
dels llibres. 
- En referència al procediment a seguir amb els llibres que es determini que estan en mal                 
estat o que s’hagin extraviat, es cobrarà a les famílies el preu actual dels llibres de text, o bé                   
se’ls donarà la possibilitat de reposar-ne un de nou abans de l’últim dia d’atenció de l’AMPA                
per les famílies afectades, tal i com es va fer el curs passat. També es va determinar que,                  
com en els cursos anteriors, es faria arribar una nota a aquestes famílies indicant el preu del                 
llibre malmès i unes dates per a què puguin fer les consultes que creguin convenients a                
l’AMPA. 
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- Caldrà que algunes famílies vinguin a canviar etiquetes i folrar llibres per tal de fer-ne el                 
manteniment. Els representants dels pares trobaran famílies voluntàries. 
  
4.Calendari 2018/2019. Proposta d’horari, dies de lliure disposició, entrada gradual de P3 i 
jornada continuada pel proper curs. 
S’ informa que encara no s’ha publicat el calendari escolar per al curs 2018-2019 ni ha sortit                 
l’ordre que el regula, però entre els membres del claustre hem fet una proposta que hem                
aportat als Directors de l’escoles de Vilafranca i restem a l’espera de la decisió final del                
Consell Escolar Municipal. 
 
També es comenta l’horari escolar habitual de l’alumnat, la proposta de dies de jornada              
continuada  i l’ horari d’entrada gradual de P3 al setembre del 2018. 

 
  
  

5.Proposta de despeses escolars per al proper curs 
  

S’exposa i es dóna suport a l’aprovació de les propostes presentades de despeses escolars              
per nivells per al proper curs 2018/2019. 
  
6.Llibres de text i quaderns per al proper curs 
Es fa una relació dels canvis de quaderns que hi haurà el proper curs. 
 
  
7.Casal d’estiu i Casalet 2018 
La directora i el representant de l’AMPA expliquen que l’AMPA ha organitzat un casal d’estiu               
que es diu “Eureka” del 25 de juny al 27 de juliol, en horari matinal de 9,00 a 13,00h.                   
S’ofereix acollida matinal de 7,50 a 8,30h., amb entrada i sortida de 30’. Hi haurà servei de                 
menjador amb un mínim d’alumnes inscrits i de 13h a 15h, i servei d’acollida de tarda fins a                  
les 16.00h. 
L’empresa que se’n farà càrrec és El Consell Esportiu. Aquest estiu, igual que el curs               
anterior  faran una activitat de “bivac”, en la que es quedaran a dormir a l’escola. 
L’AMPA també ha organitzat un Casalet “El bosc màgic” per a les tardes dels dies que fem                 
intensiva. Aquesta activitat és del 5 al 22 de juny de 15’30 a 17’30h. L’empresa que se’n                 
farà càrrec és Teno. 
  
8.Extraescolars curs 2018-2019 
  
L’AMPA presentarà a la propera reunió de Consell Escolar la proposta d’activitats            
extraescolars pel proper curs,.  
 
9.Menjador escolar curs 2018-2019 (Cessió de la gestió del menjador a l’AMPA i nova              
empresa) 
Es demana suport per a la cessió de la gestió  del menjador a l’AMPA.  
S’informa que per al proper curs hi haurà un canvi d’empresa de menjador, per al proper                
curs serà Ausolan.  
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El 12 de juny a les 15’45 es farà una reunió informativa per a totes les famílies de l’escola i                    
s’ha repartit un full a on també es demana que totes les famílies omplin una fitxa d’inscripció                 
al menjador tan si es considera alumne fix, com eventual . 
  
10.Festa de final de curs 
  
Recordem que la festa de final de curs serà el divendres 22 de juny a la tarda. L’AMPA                  
explica breument les activitats planificades per la festa. 

  
11.Altres informacions 
  
-Programa d’Ajuts a l’escolarització: 
Els membres del Consell escolar donen suport a l’aprovació de la sol·licitud de participació 
en el Programa d’ajuts a l’escolarització pel curs 2018-2019 com a entitat col·laboradora i el 
compromís de complir-ne les bases. 
 
-Plantilla 
La directora explica que ja ens han assignat el nombre de mestres per al proper curs. És de                  
30,5 mestres; mig menys que el curs actual. Ja s’ha parlat amb inspecció i es continuaran                
fent diferents passos per reclamar aquest mig mestre. 
  
-Dates de jornades: 
Recordem que demà dimarts 5 de juny es farà la Jornada Esportiva. Si plou, no s’anul·larà i                 
es farà en espais interiors. 
El dissabte 9 de juny es farà la jornada de pati de tot el dia, en cas de pluja s’anul·larà. 
  
  
12.   Torn obert de paraules 
  
- Acordem que el proper Consell Escolar serà el dimecres 27 de juny a les 19h. on parlarem                  
entre d’altres temes de les extraescolars del proper curs i les sortides i excursions. 

- Un representant del sector famílies pregunta pel Pati Obert, el claustre respon que és molt                
positiu, s’han reduït molt els conflictes i els alumnes estan molt contents. 

- Megafonia, han vingut a mirar-ho, però encara no els han netejat. 
- El bony de l’entrada. Demanarem que busquin una altra solució, ja que aquest bony fa                

ensopegar a moltes persones. 
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Sessió 2: Reunió del Consell Escolar del 29 de gener de 2018 
  

   

Ordre del dia: 
 
  

1.    Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
2.    BiblioRevolució 

3.    Economia:      ·Liquidació exercici 2017 
        ·Pressupost exercici 2018 
4.    Altres informacions 
5.    Torn obert de paraules  
  

   
1.Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
  

S’aprova l’acta del Consell Escolar anterior corresponent al dia 17 d’octubre de 2017.  
  

  
2.Biblio(R)evolució 
S’explica que la Fundació Bofill va llançar una crida al mes de novembre amb el nom de                 
“Biblio(R)evolució” en la que buscava 30 centres educatius que volguessin definir i cocrear             
usos innovadors que integressin la biblioteca escolar com un agent que respon als reptes              
actuals de l’educació. 
  
Les escoles teníem fins el dilluns 15 de gener per presentar la nostra candidatura i ens hi                 
vam presentar. El nostre propòsit és arribar a crear un ambient lector a l’escola i crear-lo                
més enllà de la Biblioteca escolar. 
 
2.Economia: 
 
Liquidació 2017 
Es presenten i es dóna suport a l’aprovació de la Liquidació de l’exercici 2017.  
 
Pressupost exercici 2018 
S’explica i es dóna suport a l’aprovació del Pressupost de l’exercici 2018. 
  
3.Altres informacions 
-Plaques fotovoltaiques 
S’ explica que l’Ajuntament ha tret les plaques solars que teníem perquè no funcionaven i               
han col·locat, durant aquests últims dies, unes plaques fotovoltaiques.  
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-Vetlladores de menjador: 
S’informa que des del 15 de gener, l’Ajuntament assumeix el cost de dues vetlladores              
durant l’estona de menjador. Fins ara s’ha buscat altres recursos (persones en pràctiques i              
aportació per part de TENO d’algunes hores) per a poder suplir aquesta mancança. 
  
-Carnaval: 
S’explica que tal i com es va dir en un dels Consells Escolar del curs anterior, a partir de la                    
intervenció d’un representant del sector famílies, aquest any els mestres de claustre van             
parlar sobre el tema de les consignes de Carnaval. Després de fer-ne les valoracions              
corresponents s’ha decidit que aquest any es seguiran consignes tan a Infantil com a              
Primària. 
  
-Simulacre d’emergència 
Com cada curs hem de fer un simulacre d’emergència; s’informa que és possible que              
aquest any fem el simulacre amb bombers i policies. Ho informa per si senten sirenes no                
s’espanti ningú. 
  
4.Torn obert de paraules  
  
-Un representant del sector famílies obre el debat que presenten en la secció Infància en               
xarxa del proper número de la revista Infància. Pregunta al Consell Escolar “Sant Jordi,              
dracs i princeses...Què n’opines d’adaptar els contes pensant en la igualtat de gènere?”.             
Això genera un petit debat en el que ell proposa que per Sant Jordi canviem els personatges                 
de gènere; la majoria del Consell escolar opinen que mai es diu qui ha de fer un personatge,                  
es pregunta qui voldria ser...i tots poden escollir-ho. 
-Un representant del sector famílies fa saber que avui han anunciat que possiblement el 8               
de març hi haurà 2 hores d’aturada per reivindicar els drets de la dona.  
-Un representant del sector famílies exposa que fa dues setmanes va caure un nen o nena                
a la porta d’entrada en un punt on ensopega molta gent. Tots hi estem d’acord; però ha                 
estat la solució per treure un ferro necessari per tancar la porta principal que era més                
perillós que la solució actual. Tot i així es tindrà en compte i es mirarà de trobar una solució                   
alternativa, si és possible. 
-Un representant del sector famílies aprofita per parlar de l’entrada de C.I.  
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Sessió 1: Reunió del Consell Escolar del 17 d’octubre de 2017 
  

   

Ordre del dia: 
  

1.       Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
2.       Dia i hores reunions Consell Escolar 
3.       Memòria Anual de Centre 2016/2017 
4.       Economia menjador 2016/2017 
5.       PGA (programació general anual) 2017/2018 
6.       Reutilització 
7.       Economia escolar 
8.       Vetlladores menjador 
9.       Integradora social 
10.    Obres Plaça Espirall 
11.    Altres informacions 
12.    Torn obert de paraules   
  
 
1.Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
  

S’aproven les actes del Consell Escolar anteriors corresponents als dies 6 i 27 de juny de                
2017. 
  

  
2. Dia i hores reunions Consell Escolar 
Entre tots els membres del Consell Escolar s’acorda que el dia i hora de les reunions                
d’aquest curs, seran els dilluns a les 18h. 
  
3.Memòria Anual de Centre 2016/2017 
  
S’explica i es dóna suport a l’aprovació de la Memòria Anual de Centre 2016/2017. 
  
4.Economia menjador 2016/2017 

  
El representant de l’AMPA fa l’exposició i s’’aproven els comptes del menjador escolar del              
curs 2016/2017. 
  
5.PGA (Programació General anual) 2017/2018 

  
Es presenta i es dóna suport a l’aprovació del document de la Programació General Anual               
2017/2018. 
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6.Reutilització 
  

Memòria 2016/2017 
S’explica i es dóna suport a l’aprovació de la Memòria del Programa de Reutilització de               
Llibres de Text i Material Didàctic Complementari i Informàtic 2016/2017. 
  

  
Projecte 2017/2018 
S’explica i es dóna suport a l’aprovació del Projecte per a la Reutilització de Llibres de Text                 
i Material Didàctic Complementari i Informàtic 2017/2018. 
  
7.Economia escolar 
S’informa de l’assignació de la dotació per al finançament de llibres de text, material              
didàctic i informàtic.. 
   
8.Conveni vetlladores entre Ajuntament i escola 
S’ informa que aquest any encara no s’ha signat el conveni entre l’Ajuntament i l’escola, ja                
que en data de 18 de setembre ens van informar que faltava certificar un dels documents                
entregats. L’escola va fer arribar aquesta documentació el 27 de setembre. 
A més a més, restem a l’espera de que aquest curs l’Ajuntament informi en quina mesura                
podrà continuar oferint aquest suport als centres educatius per aquest curs i si l’oferirà en               
cursos posteriors. 
Paral·lelament des de la direcció del centre s’ha fet i està fent diverses gestions amb el                
Departament d’educació i inspecció, per tal de preveure com s’ha d’oferir aquest suport de              
cara el curs vinent i garantir que es pugui tenir aquest suport des d’inici de curs. 
  
9.Integradora social 
S’informa que l’escola disposarà de la dotació de la categoria professional d’integradora            
social pel curs 2017-18. 
  
10.   Obra Plaça Espirall 
Fent referència a la carta que es va enviar a les famílies, s’informa dels treballs de millora                 
que es duran a terme a la Plaça Espirall i de les afectacions que aquestes causaran a les                  
vies d’accés a l’escola durant el període dels mesos d’octubre, novembre i desembre. 
  
Es comenta que la porta del timbre sempre estarà operativa. 
  
 
11.Altres informacions 
-Informacions Departament inici de curs. 
  

12.Torn obert de paraules 
  

-Des del sector famílies es pregunta si la Jornada Literària té dia. S’explica que la jornada                
serà el dissabte 25 de novembre i que el fil conductor d’aquest any és la poesia. També                 
pregunta si s’ha pensat fer una festa cultural. 
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-Des del sector famílies es pregunta si s’ha pensat fer una inversió d’un nou equip de                
megafonia, ja que des de fora no s’entén el que es diu.  
-Des del sector famílies es comenta que li va sobtar que el pati de l’escola estigués dividit                 
per “espais d’edats” i pregunta si es podria ampliar els dies de pati obert. La directora                
explica que és un dels objectius del projecte Pati Obert i que ara mateix s’està treballant a                 
partir de la prova pilot que s’està fent els dilluns i que la idea és ampliar els dies de pati                    
obert. 
-Des del sector famílies es comenta que dijous hi ha CEM i que es proposarà fer PATIS                 
OBERTS a les escoles durant els caps de setmana. El representant de l’Ajuntament             
comenta que l’Ajuntament s’hi va comprometre fa uns anys i que el que es va parlar en una                  
moció era que els infants poguessin tenir espais amb jocs per jugar, per llegir, per               
relaxar-se, pensant en aquelles famílies que tenen més dificultats. 
  
  

 
 


