
CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ ORDINARIA DEL CONSELL ESCOLAR 

  

Identificació de la sessió 

Número de la sessió: 3 

Caràcter: ordinari 

Data:  dimarts 19 de juny de 2018 

Horari: 17:00 

Lloc: aula 15 

  

Ordre del dia: 

  

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

La directora aprofita per presentar els membres dels claustre i per a justificar les 

mestres absents al consell.  

 

2.    Aprovació del calendari 2018-19 

La Directora presenta la nova proposta de Calendari escolar per al proper curs amb 

les següents característiques: 

● 12 de setembre de 2018: inici de les classes  

● Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019: vacances de Nadal. 

● Del 13 al 22 d'abril de 2019: vacances de Setmana Santa. 

● 21 de juny de 2019: acaben les classes a totes les escoles 

● Jornada intensiva/continuada el 21 de desembre i del 10 al 21 de juny. 

● Dies de lliure disposició: 15/10/18, 02/11/18, 7/12/18, 15/02/19, 4/03/19. 

● Entrada gradual de l’alumnat de P3 durant els dies 12, 13 i 14 de setembre.  

 

3.    Aprovació dels canvis als documents. NOFC 

No és obligatori mullar-se el cabell a la dutxa de CS. 

 

4.    Aprovació de les quotes per al curs 2018-19 

La proposta de quotes de material, llibres i sortides és la mateixa que vam aprovar 

el curs passat. Farem tres terminis de pagament, un al juliol, un al setembre i un al 

gener. Al juny farem la regularització. Aquesta vegada de cara al curs vinent les 



famílies que ja han estat a l’escola el curs 2017-18  ja no hauran de pagar tot 

l’import de les quotes ja que se’ls abonarà l’ajut que tenen en dipòsit del curs actual.  

Ahir vam fer reunió amb la junta de l’AMPA i ens van comunicar:  

○ Quota soci AMPA de 45 a 47 euros família. 

 

5.    Aprovació de les quotes de menjador per al curs 2018-19 

○ Menjador: de 5.95€ a 6.00€ fixes, de 6.20€ a 6.30€ el fix discontinu i 

de 6.60€ a 6.70€, l’eventual.  

 

6.    Ajuts a l’escolarització 

Cada any l’Ajuntament de Vilafranca ofereix ajuts a l’escolarització per als nens i 

nenes de Vilafranca i ens demana si l’escola i el Consell Escolar de l’Escola hi volen 

participar. Aquest any hi ha una novetat: faran dues parts amb un pressupost tancat 

per a cada part; una el 28 de febrer per a material i llibres i una el 28 de juny per a 

sortides i activitats. A cada part faran la justificació i el “correteig”. Si els diners no 

arriben per a tothom, repartiran proporcionalment. 

Cal dir que aquests ajuts a l’escolarització permeten que tots/es els/les alumnes 

tinguin igualtat d’oportunitats.  

Cal agrair la feina que fa l’AMPA perquè totes les famílies estiguin ben informades i 

puguin demanar els ajuts. Porta molta feina a l’AMPA i a l’escola però és molt 

important per a mantenir una escola pública de qualitat per a tothom.  

 

Aquest curs 2017-18 ja hem portat a terme els canvis en la gestió dels ajuts que 

vam acordar al curs passat: les famílies han aportat el total de les quotes, 

l’ajuntament ha ingressat els ajuts a l’escola i l’escola s’ha quedat els ajuts per fer 

l’abonament a les famílies en el primer rebut. Ni l’escola ni l’AMPA podem avançar 

els diners com estaven acostumades les famílies. Recordeu que uns dels canvis de 

gestió econòmica que vam haver de fer va ser que l’escola cobrés directament els 

diners de les famílies de material i sortides. L’AMPA cobra els llibres. Precisament 

per aquest canvi hem hagut  de fer alguns canvis en el pressupost: 

 

De moment, hem rebut dos ingressos de l’Ajuntament de Vilafranca per els “Ajuts a 

l’escolarització”. Abans, això es considerava extrapressupostari perquè un cop 

entrava, la secretària li feia transferència a l’Antònia de l’AMPA. Ara la situació és 



diferent i aquests diners ja no són extrapressupostaris perquè es queden a l’escola i 

passen a ser pressupostaris. El mateix ens passa amb les beques de Necessitats 

Educatives Especials que cobren algunes famílies però que gestiona l’escola. 

  

7. Informació sobre els resultats dels processos avaluatius: AVAC, 

Competències bàsiques i avaluació diagnòstica de 3r 

 

Un representant dels pares i mares pregunta per què és l’AVAC i la directora explica 

que es va fer un Consell Escolar al juny del 2017 on es va analitzar l’AVAC del curs 

15-16 punt per punt, la valoració del seguiment de l’AVAC del curs 16-17 per part de 

la inspectora i les decisions de canvi que s’havien dut a terme per a la millora i els 

resultats d’avaluació interna i externa del curs 2017 per part de la directora.  

 

Avaldir: Tots els directors que comencen mandat aquest curs 2018-19 entren dintre 

d’un programa pilot d’avaluació dels directors anomenat  AVALDIR, en que 

inspecció fa una avaluació continuada del director o directora. De moment només 

ens han explicat en què consisteix i ens han donat un document d’autoavaluació per 

omplir. 

 

Proves Diagnòstiques de 3r: Es fan proves de català, castellà i matemàtiques. Els 

resultats de les llengües han sortit una mica millor que els de les matemàtiques. 

Aquestes proves són de correcció interna.  

 

 Global Català 73.91 

 Global Castellà: 78.26 

 Global Matemàtiques: 71.11 

 

En claustre es van fer propostes de millora com la lectura de gràfiques i quadres de 

les proves diagnòstiques d’altres anys en una sessió setmanal de lectura.  

 

A les Competències Bàsiques de 6è d’aquest any s’ha afegit la prova de medi; ha 

estat prova pilot aquest any i ens en van donar un parell de mostres.. Sempre 

s’havia fet només català, castellà, anglès i matemàtiques. Sabrem els resultats de 

les quatre proves segurament demà. A la memòria ja els adjuntarem junt amb a 



valoració dels resultats per part de l’escola. La directora comenta que a l’escola ens 

va molt bé aquesta avaluació externa per la millora com a escola.  

 

Els representants pares i mares proposen que a les reunions de principi de curs 

s’expliqui més el funcionament i la finalitat d’aquestes proves externes. 

 

8.    Preiscripcions i matrícules 

Dijous 31 de maig hi va haver una reunió de directors/ores, ajuntament i 

inspectors/es per parlar de les preinscripcions de cara al curs 2017-18. L’escola 

Estalella ha estat la més demanada en primera opció per P3 i la segona més 

demanada en segones, tercers, quartes i cinquenes opcions. Hem tingut entre 

infantil i Primària un total de 86 preinscripcions, 66 de les quals eren per P3. A 

primària no tenim cap vacant i a P3 han entrat 51 alumnes. Aquest alumne de més 

ha estat un error d’inspecció i arran de les nostres queixes reiterades, el cas ha 

entrat en revisió.  

 

9.    Informacions diverses 

 

1- MEMÒRIA 

La Memòria la farem arribar el document aquest juliol i l’aprovarem junt amb la 

PGAC a l’octubre. 

 

2- VALORACIÓ CURS 2017-18 

No ha estat un curs fàcil però el treball en equip ha fet que l’escola tirés endavant 

sense ressentir-se’n.  

De cara al curs que ve hi haurà un canvi de cap d’Estudis a l’Equip Directiu. De fet la 

nova cap d’estudis, la Gemma Bertran, ja ha començat a exercir tasques del càrrec.  

 

3- PLANTILLA 2018-19  

Igual que el curs Passat 27.275+ 1/2AA+ SIEI (1EE+1educ). No hem fet noves 

estructurals. Hem demanat més mans: educadors, EE, TEI o etc. 

 

De cara al curs vinent hi haurà 2 SIEIS més a Vilafranca, en total seran 4 escoles: 

Mas i Perera, Baltà Elias, Dolors Piera i nosaltres.. 



 

4- PROJECTE HORT 

L’entitat Ecoxarxa ens ha proposat oferir-nos tallers gratuïts als horts urbans que 

tenen per Vilafranca a canvi de poder vendre productes seus ecològics i de 

proximitat en cistelles ecològiques per a les famílies o fruites i verdures per al 

menjador. Ho estem estudiant amb l’AMPA.  

 

5- INNOVACIÓ PEDAGÒGICA 

Volem treballar amb metodologies més actives a Infantil a partir del curs vinent 

iniciant el projecte dues tardes a la setmana. Es demana la col·laboració de 

l’ajuntament per a millorar els terres de les aules i per aconseguir un clima 

agradable i acollidor.  

 

A primària també hem començat a revisar els diferents àmbits cap a una escola 

cada vegada més competencial i estem potenciant activitats competencials.  

 

6- +MÚSICA 

Es va tornar a obrir la convocatòria i al final no ens vam comprometre a tirar 

endavant el projecte ja que calia tenir un mestre de música amb continuïtat 

assegurada a l’escola i no el teníem. Esperem poder-nos-hi afegir més endavant. 

Per altra banda hem incorporat la flauta de bec a 6è.  

 

7- CELEBRACIÓ DEL CENTENARI DEL LLIBRE DE CIÈNCIA RECREATIVA. 

Tal i com vau poder veure al blog de l’escola o a la notícia de Penedès Televisió o el 

que us deuen haver explicat els vostres fills i filles, vam començar els actes de 

celebració del Centenari del Llibre de ciència recreativa del Dr Estalella. Ens ho hem 

passat molt bé i ha estat molt interessant i motivant per als/a les alumnes: han fet 

experiments, han sentit un programa de ràdio especial sobre el llibre, han vist 

l’espectacle de ciència del Dani Jiménez i tenim un mural molt bonic commemoratiu 

fet per l’Eva Sans i amb col·laboració dels alumnes d’extra escolars, a qui li agraïm 

la seva feina, així com també a la Carol Estrany per preparar-nos la paret llisa i 

blanca.  

De cara a l’octubre tenim ganes de continuar amb alguns actes més.  

 



 

 

8- “VESTIM EL PATI”, LES PARETS I ELS MURS  

La comissió de Vestim el Pati està molt orgullosa de la feina feta.  Hem pogut tirar 

endavant tres jornades de treball i hem enllestit el racó de joc simbòlic amb les 

construccions de fusta: botiga, cuina, casa, cotxe i bancs, el vestit del plataner i els 

jocs al terra pintats.  

De cara a l’estiu demanem a l'ajuntament si podria rentar la cara a totes les parets i 

murs del pati de l’escola i pintar l’estructura de ferro del tendall. 

 

També tenim ganes d’instal·lar-hi un rocòdrom.  

 

 

9- ACTIVITATS 2017-18 AMPA/ESCOLA 

 Organització dels públics de Festa Major i de Carnaval amb colors per a cada 

cicle. 

 El 1r Cross de l’Estalella. Se’n fa valoració positiva i es valorarà si es farà cada 

any o cada dos anys.  

 La cantata “Polsim de papallona” a CI. 

 La comissió “Vestim el Pati”. 

 El mural commemoratiu amb l’Eva Sans i els alumnes d’extra escolars de dibuix. 

 Classes d’alfabetització: els dilluns de 09:00 a 10:30 a la Biblioteca de l’escola a 

càrrec d’una exmare àrab voluntària i els dijous de 09:00 a 10:30 s’han fet classes 

de català a càrrec de la Teresa Casanellas del Consorci de Normalització 

Lingüística. L’Escola ha fet la signatura amb el Consorci per la normalització 

lingüística. 

 Les tardes de juny i ara es farà el Casal d’estiu. La novetat és que l’AMPA ha 

ofert menjador de Casal. Al casal s’hi han apuntat un centenar d’alumnes però a 

dinar no arriben a deu. De totes formes segurament oferiran el servei. Des de 

l’Escola demanem un contracte signat en que hi hagi el compromís de fer-se càrrec 

de les despeses si s’esgavellés la nevera o el forn que faran servir o si algun estri de 

la cuina es trenca; també que es facin càrrec de la neteja.  

 

 



 

 

10- EDIFICI 

Com ja sabeu tenim nou conserge des del gener. És el Fèlix Trullàs i n’estem tots 

molt contents. Esperem que tingui llarga continuïtat. Agraïm a l'Ajuntament aquest 

canvi. 

Aquest curs hem tingut problemes amb la quantitat de paper de WC i d’eixugar 

mans que ens facilita l’empresa de neteja de l’ajuntament ja que és insuficient. 

Segons l’ajuntament el paper gastat en hores de menjador i extraescolars hauria 

d’anar a càrrec de l’empresa de menjador, en aquest cas de l’AMPA.  

 

Vam demanar un estudi de les altes temperatures a 2n. Van dir que vindrien a 

mesurar i no han vingut ni han dit per què no. Ens han fet arribar un document amb 

consells a seguir.  

 

Agraïm a l’ajuntament que ens hagi fet el tancat del servidor a l’aula SIEI. Amb 

l’ajuda d’un pare, el Jordi Juvé, vam posar-hi el terra de parquet i ara fa poc ja hem 

fet abaixar la PDI. Li hem posat nom i és l’aula dels estels.  

 

11- TORN OBERT DE PARAULA 

Els representats pares i mares han recollit  temes per comentar al Consell Escolar 

de les famílies de l’escola:  

 

 Es parla dels encarregats d’obrir i tancar la porta del carrer de la Font a les 09:00: 

sempre hi ha la monitora de l’acollida i una mestra de l’escola a peu del carrer i una 

altra a dalt de la porta. Elles mateixes són les que tanquen sempre les portes a 

aquella hora.  

 

 Es parla de la cantata de CI a l’auditori i del fet d’haver de pagar entrades per 

anar a veure els nens i nenes. S’explica que la Cantata de CI té un cost: lloguer de 

l’auditori, dels tècnics de so, dels músics...i que els diners han de sortir d’alguna 

banda. Si ho prefereixen una altra vegada es poden treure del material de 

l’alumne/a, però llavors haurem de pujar quotes i la cantata no es fa cada any. 

L’Escola i l’AMPA també cobreixen una part de les despeses. 



 

 Es pregunta si a l’escola s’ha fet algun activitat al voltant del tema dels refugiats. 

Es respon que encara no però que s’està preparant per fer-la.  

 

 Es comenta que la campanya de les compreses i els tampons va crear 

controvèrsia entre algunes famílies. Es comenta que en tot moment se’n va fer un ús 

didàctic i crític del tema i que es tronaria a fer ja que va ser una sessió molt 

interessant i natural.   

 

 Es pregunta si hi ha representant de l’Estalella al Consell Escolar Municipal. Es 

respon que no, però que sí que hi ha un representants pares, mares, mestres i 

directors/es que representen els diferents col·lectius.  

 

Es pregunta també si hi ha alumnat representat. Es respon que a Primària no es fa 

però sí a secundària.  

 

 Es parla dels patis oberts i de la necessitat de fer tractament a les parets de 

l’escola i de pintar-la uniforme. 

 

 S’informa que hi ha una moció aprovada de l’any 2016 sobre els camins escolars 

i pregunta si s’ha fet alguna cosa al respecte. Ningú en té coneixement. De moment 

s’ha fet el tancament del Carrer Puigmoltó a primera hora del matí.  

 

 Es pregunta sobre el significat de l’escola inclusiva que diu que a la premsa ha 

sortit anunciat que el Departament ha apostat per l’Escola inclusiva. S’explica que  

es refereix a la inclusió d’alumnes amb necessitats educatives especials, fins i tot 

d’alumnes que antigament estaven a l’Escola d’Educació Especial.  

 

  El representant de la junta de l’AMPA recorda que caldria pensar i buscar solució 

pel servei extraescolar de la Biblioteca, amb voluntariat, subvencions... 

 

 S’informa que el 21, 22 i 23 de setembre hi haurà unes jornades sobre Jocs 

Populars Catalans i que les escoles hi podran participar.  

 



També pregunta sobre si som escola verda i que estaria bé ser-ho. La directora diu 

que ho investigarà. 

 

 Els representats pares i mares feliciten per les activitats als voltant del Centenari 

del llibre de ciència recreativa i per l’èxit en el nombre elevat de preinscripcions.  

 

 Es comenta que hagués estat bé informar del canvi d’Equip directiu per evitar 

malentesos. S’explica que els plans eren acabar el curs amb la mateix cap d’estudis.  

 

 Es proposen activitats que van sortir a l’assemblea de l’AMPA perquè l’escola 

valori de participar-hi: +música, que la directora ja ha respost, el Festival en veu alta, 

que sí que s’hi participa, tant en el de quarts de final com en d’EVA, pel JESPE, que 

caldria buscar algun pare/mare o mestre/a que ho liderés. També es pregunta per 

l’activitat “Un passeig pel comerç de Vilafranca” i per les cooperatives solidàries i la 

directora diu que són dues activitats que les consideren interessants i les valoraran.  

 

I, no havent-hi més temes a tractar, es clou la sessió a les 19:42h.  

 

 

Mònica Calaf Gozalo     

Directora 

    


