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Acta de Consell Escolar 

 
Identificació de la sessió 

Número de sessió Data Hora    
           4                          24/ 04 /2018                              18:00 h  
 

Caràcter Lloc 
     Ordinària                           Sala de mestres   
 

 

Persones assistents  

Presidenta:  Agnès Barba 

Cap d’estudis: Noa Padín 

Secretària: Miriam Fernández  

Sector Mestres: 

- Dolors Grau 

- Marta Lopez 

- Eva Carretero 

- Alba Besteiro 

Sector Pares: 

- Esteve Tayleur. 

- Jordi Sunyé 

- Sergi Blancafort 

Sector A.F.A.: Montse Caballé 

Sector PAS:  

Sector Ajuntament: Jordi Baró 

 

 

 

 

 

Persones que s’excusen d’assistir-hi  
- Rosa Llop 

- Montse Boliart 

 
Ordre del dia 

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior. 
2. Informacions diverses 
3. Aprovació si s'escau de l'activitat extraescolar de la jornada intensiva. 
4. Jornada continuada 
5. Nou pressupost actualitzat 
6. Gestió menjador curs 2018/19 
7. Replantejament data darrera sessió CE 
8. Dades de preinscripció 
9. Precs i preguntes 
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Desenvolupament de la sessió 

 

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior 

S’aprova l’acta per unanimitat.  
 

2. Informacions diverses 

La Noa cap d’estudis de l’escola des de fa ja 4 cursos, anuncia que aquest serà el seu 

últim curs com a cap d’estudis. El proper curs continua a l’escola però com a mestra de la 

comunitat de mitjans. L’Alba Besteiro, mestra de la comunitat de grans, serà la persona 

que agafarà el relleu i per tant a partir del proper curs serà la cap d’estudis de l’escola, i 

persona referent de l’equip directiu de la comunitat de mitjans.  

 

3. Aprovació si s'escau de l'activitat extraescolar de la jornada intensiva. 

L’empresa Kampi ki pugui, fa una proposta d’activitats per als dies de jornada intensiva. 

S’aprova la proposta per unanimitat. Es farà públic a través del butlletí per tal de poder 

procedir a la possible inscripció. 

4. Jornada continuada 

En cursos anteriors, ja s’havia plantejat la proposta, i per això aquest curs l’equip 

pedagògic no en volia entomar el lideratge d’aquesta. 

Arrel del treball d’un grup de famílies, i després de parlar amb direccions d’altres centres, 

l’equip directiu s’ha plantejat poder fer costat a aquest grup de treball i mirar de buscar 

aspectes a favor i en contra d’aquesta proposta. 

S’exposen els arguments que ens porten a valorar de forma positiva la jornada continuada. 

La proposta d’horari continuat amb les característiques que l’han de definir s’està parlant i 

valorant amb el claustre, així com quin serà l’horari de l’equip pedagògic, i com poder 

donar resposta a aspectes com la comunicació amb les famílies, entre d’altres. Un cop fet 

això plantejarem una reunió encara a determinar si per comunitats o a nivell d’escola, per 
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tal de poder parlar i debatre al voltant d’aquest tema, així com resoldre possibles dubtes.  

S’ha fet un redactat que s’ha compartit amb tota la comunitat educativa mitjançant el 

butlletí, i que s’ha penjat a la cartellera de l’Afa. 

A les famílies noves que s’incorporen a P3 o a qualsevol altre nivell el curs vinent, en cas 

de ser aprovada la jornada continuada, s’informaria a aquestes famílies en la matriculació.  

Es farà la proposta en la què a més de votar Si o No, s’haurà de votar també, si l’horari 

serà de 8:30 a 13:30 o de 9:00 a 14:00. 

El debat sobre jornada continuada queda aturat per decisió del claustre i s’emplaça a 

reprendre’l el curs vinent. (Decisió posterior a aquest Consell Escolar) . 

 

5. Nou pressupost actualitzat 

Com ja es va notificar en l’anterior consell escolar, s’ha fet una modificació del pressupost 

de l’any 2018. Com es va aprovar s’ha modificat l’ingrés de la partida de les famílies, ja que 

aquesta ha augmentat per fer front a la despesa de les colònies i la piscina del nivell de 

primer. Aquestes dues activitats fins ara han estat gestionades per l’afa, però com ja es va 

aprovar en l’anterior Consell Escolar, a partir del proper curs aquestes activitats les 

gestionarà l’escola. 

Degut al neguit que ens han fet arribar terceres persones, ja que a direcció no ha vingut 

cap família, s’ha creat un document que es farà públic on s’explica la postura de l’escola 

vers les colònies i la quota escolar, i com queden les quantitats.  

La quota escolar no pot baixar tot i que ja no som escola nova, ja que els materials i la 

qualitat d’aquests tenen un preu elevat, així com també contempla la reparació i renovació 

entre d’altres de material, mobiliari, sortides. 

El preu que s’ha calculat de les colònies és en base als preus de les colònies dels anys 

anteriors.  

S’aprova el nou pressupost per unanimitat. 
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6. Gestió del menjador pel curs 2018/19. 

Cal ajustar el preu del menjador escolar al que contempla la normativa vigent, som 

conscients de la bona qualitat que defineix el nostre menjador escolar, tant pel que fa a 

menjar i cuina, com a monitoratge. 

El consell escolar acorda que en tractar-se d’un tema que engloba tota l’escola, es 

considera que s’ha de tenir en compte a totes les famílies i també als infants, i no només a 

les persones de la comissió. 

L’Afa ens ha demanat de nou, poder portar la gestió del menjador de cara al proper curs, 

 ja que en junta van decidir sol·licitar la prorrogació per 1 any, sempre que es donessin les 

següents condicions: 

- La baixada de preu no repercuteixi només en el preu del menú. 

- La comissió de menjador participarà de la confecció del plec, juntament amb 

l’assessorament d’una consultora externa en licitacions i plecs de servei de menjador, i 

amb l’equip directiu de l’escola. I sempre amb el vist-i-plau del consorci d’educació. 

- Es traspassa la gestió econòmica aquest proper curs (2018-2019) a una de les empreses 

que actualment fan el servei ( Vatua o Kampi). 

Això ens permetrà poder treballar de forma conjunta en els plecs que es faran públics el 

proper curs per tal que la gestió a partir del curs 2019-2020 passi a ser de l’escola.  

 

7. Replantejament data darrera sessió CE 

La propera i darrera sessió del consell escolar serà el dilluns 25 de juny a les 17:00h. En 

cas de qualsevol possible canvi es contactarà amb tots els que formen part. 
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8. Dades de preinscripció. 

Aquest curs no hem arribat a 60 preinscripcions per al nivell de P3, per les 50 places que 

oferim, 17 d’aquestes preinscripcions son germans.  

 

9. Precs i preguntes 

- Steave exposa que el seu fill com a conseller de la comunitat de mitjans, li ha fet arribar 

que a les reunions de conselleres s’ha tractat el tema del menjador, i els infants demanen 

“menjar més normal”.  

 

-Agnès exposa la proposta que hi ha de les obres de la canòpia de Glòries.  

 

 
Sota la presidència de la directora s'aixeca la sessió a les 19:49 del dia 24 d’abril de 2018. 
 

 
Acords 
 
 

 
Temes pendents  

 

 

La directora de l'escola, aixeca la sessió, de la qual, com a secretari/secretària, estén 
aquesta acta. 

El secretari / La secretària                                                      Vist i plau     La directora, 

Miriam Fernández  Agnès Barba 
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