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Tipus reunió  Consell Escolar 
Reunió Data Horari Lloc 
Realització  20/10/15 16:00-17:00 Biblioteca 
 
CONVOCATS/ASSISTENTS 
C A Nom C A Nom 
X X Patricia Salvador X X Iolanda Costa 
X X Mn. Jesús Navarro X X Engràcia Mª Ferran 
X X Mn. Nino Rodríguez X X Mª Teresa Les 
X X Xavi Soler X X Francesc Brullas 
X X Roger Ballús X X Elisabeth Vera Matamala 
X X Pilar Florencio X X Joel Gràcia 
X X Valentí Rodríguez X X Esteve Pujol 
X X Mireia Torruella    
 
ORDRE DEL DIA 
 Tema 
1 Lectura de l’acta anterior i aprovació 
2 Composició del consell escolar 
3 Aprovació del Pla Anual 
4 Aprovació de les NOF (part modificada) 
5 Festes locals 
6 Justificació de les despeses de funcionament 
7 Presentació del projecte d’acollida dels refugiats 
8 Precs i preguntes 
 
 
Resum de la reunió  

 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
 
Es llegeix i s’aprova l’acta anterior.  
 

2. Composició del Consell Escolar 
 
El Sr. Xavi Soler entra a formar part del consell escolar en substitució de la Sra. 
Pilar Ferran. 
 

3. Aprovació del Pla Anual 
 
La Sra. Patricia Salvador explica el document del Pla Anual. Per una banda, 
il·lustra la concreció de l’organigrama i les persones que formen part dels diferents 
sectors de l’escola. En la part inicial, destaca la creació del departament de 
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comunicació i màrqueting, que aglutina diferents persones que cobrien ja fins al 
moment temes relacionats amb la comunicació. Aquest departament té com a 
objectiu millorar la imatge tant externa com interna de l’escola. Es crearà i 
començarà a funcionar durant el primer trimestre i estarà format pel Sr. Aniol Masó 
com a coordinador i la Sra. Patricia Salador, el Sr. Roger Ballús, el Sr. Xavi Soler, 
el Sr. Ferran Trigo, la Sra. Montse Sala i el Sr. Taro Takegami com a membres. En 
aquest mateix ordre de coses, la Sra. Patricia Salvador explica que tant ella com el 
Sr. Roger Ballús iniciaran cursos de formació en comunicació per dur a terme 
aquest nou projecte. Comenta també que l’escola ja té els fonaments fets per 
Qualitat, però cal aglutinar-ho tot i posar-hi ordre.  
La Sra. Patricia Salvador segueix explicant el Pla Anual i en destaca la 
importància del següent punt, on es concreten els objectius del pla estratègic que 
es durant a terme durant el proper curs.  
Els objectius es divideixen en quatre grans eixos. El primer eix és el de 
metodologies pedagògiques i en destaquen accions com la realització de pautes 
de treball pels professors en l’àmbit TIC, el foment de les activitats entre etapes i 
els nous projectes que ja es van donar a conèixer durant les reunions de pares 
d’inici de curs; del segon eix (projecte lingüístic), en destaca tota la feina de 
l’auxiliar de conversa i la introducció d’aplicacions que treballin l’anglès; del tercer 
eix (comunicació i relació amb l’entorn) en destaca la creació del departament de 
comunicació i màrqueting i l’ampliació de les activitats extraescolars d’adults; per 
últim, del quart eix (millora continuada) en destaca la certificació del bressol en 
qualitat i la recertificació de tota l’escola.  
Els representants dels pares demanen si les extraescolars d’adults seran totes 
activitats dirigides o es contempla la possibilitat del lloguer de pistes, en resposta a 
això, direcció contesta que en principi totes seran dirigides però s’anota la 
demanda.  
En un altre ordre de coses, els representants dels pares també demanen quan 
està prevista la utilització de les tauletes. Direcció contesta que durant el 2n 
trimestre les mestres s’hi familiaritzaran i programaran activitats que la previsió és 
que es realitzin durant el 3r trimestre (a l’etapa d’infantil) 
S’aprova el Pla Anual.  
 

4. Aprovació de les NOF (part modificada). 
 
La Sra. Patricia Salvador explica que aquests és un document que ja va ser 
aprovat en el Consell Escolar del 2013, però que se n’ha de modificar i, per tant, 
aprovar, una part.  
Explica que hi ha una modificació de tot el que afecta a la figura de la sotsdirecció 
i en qüestions puntuals que afecten també a Caps d’Estudi i Coordinadors, a més 
d’alguns canvis que són petites modificacions de coses que ja s’estaven realitzant 
però no estaven incloses en les NOF.  
S’incorpora també les educadores del bressol com a part de l’equip docent de 
l’escola.  
Explica també, que aquest és un document que es complementa amb els diversos 
manuals de funcionament de les etapes.  
S’aprova la modificació de les NOF. 



 

CONVOCATÒRIA 

ACTA DE REUNIÓ  
 

Núm.: 4/ 2013  

Pàgina 3 de 4 

 

F080                                                                                           pàg 3 de 4 

 
5. Festes locals. 

 
La Sra. Patricia Salvador fa un resum de la creació de la festa del 12 de febrer 
(Sta. Eulàlia), fet que ha suposat la proposició per part del professorat de canviar 
la festivitat de lliure elecció del dia 8 de febrer pel dia 15 del mateix mes.  
Els representants dels pares hi estan d’acord i s’acorda canviar el dia de festa de 
lliure disposició que passa a ser el dia 15 de febrer. 

 
6. Justificació de les despeses. 

 
El Sr. Esteve Pujol explica les quantitats que la Generalitat ha donat per cada 
etapa i les despeses que té l’escola.  
Explica que la fundació, a part de donar-nos diners per tirar endavant l’escola, es 
fa càrrec també de sous de neteja, porteria, manteniment, etc.  
En resum, l’aportació de la Generalitat cobreix el 31% de les despeses de l’escola, 
del percentatge restant de despeses se’n fa càrrec la fundació. 
Els representants dels pares demanen si el manteniment hi és inclòs i el Sr. 
Esteve Pujol explica que el manteniment de les instal·lacions si, però les millores 
no. 
 

7. Presentació del projecte d’acollida dels refugia ts. 
 
Aquest projecte, explica la Sra. Patricia Salvador, neix per donar resposta per part 
de l’escola a les necessitats entorn al tema dels refugiats Sirians. L’escola, en 
col·laboració amb la parròquia, s’ofereix a formar part de l’acollida d’aquests 
refugiats, a donar tota la cobertura escolar a possibles alumnes que puguin venir 
(tant en la part educativa com en la de serveis). 
El Sr. Mn. Jesús Navarro pren la paraula per explicar la vessant social del projecte 
d’acollida, coordinada entre la parròquia i el menjador social Emmaús.  
La demanda dels representants dels pares és que es comuniqui aquest projecte a 
les famílies quan estigui del tot tancat i quan arribin les famílies d’acollida si és el 
cas.  
Es felicita a la parròquia per la iniciativa.   
 

8. Precs i preguntes. 
 
Els representants dels pares exposen algunes qüestions:  

- Disciplina a l’Educació Secundària, més concretament al curs de 1r d’ESO. 
Es demanen mesures correctores el més contundents possibles perquè els 
problemes no enterboleixin la convivència a les aules. La Sra. Patricia 
Salvador explica que s’estan duent a terme totes les mesures correctores 
de les que disposa l’escola i la direcció general hi ha pres part activa. 

- Millor especificació del concepte de material a l’ESO i de la socialització de 
llibres. Direcció recull la demanda i de cara a l’any vinent estudiarà la 
manera de fer-ho.  

- Neguit d’algunes famílies en relació a les convivències de 3r d’ESO i les 
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activitats aquàtiques que hi estan previstes en l’època de l’any que es 
realitzen.  

- Continuen havent-hi queixes de la matèria de tecnologia, que té en alguns 
casos una metodologia poc engrescadora. Els representants dels alumnes 
destaquen el bon nivell de coneixements dels professors de l’àrea, tot i que 
estan d’acord en que el problema és més motivacional. Des de direcció es 
creu que la matèria ha de ser més pràctica i es parlarà amb els encarregats 
de dur-la a terme perquè sigui així. En aquest sentit, alguns representants 
dels pares també destaquen l’interès d’algunes famílies en que l’escola 
treballi la tecnologia a través de la robòtica i la programació, així com també 
fan notar la seva inquietud pel que consideren un baix nivell de l’àrea 
d’informàtica. El Sr. Xavi Soler respon explicant que hi ha un treball fet 
sobre competències informàtiques per assegurar que es compleixen i 
s’assoleixen totes al final de cada etapa.  

Els representants dels alumnes també fan arribar algunes propostes a direcció:  
- Possibilitat de disfressar-se per la festa de Carnestoltes i celebrar la festa 

amb tota l’escola.  
- Donar més importància a l’speaking i no tant al vocabulari i la gramàtica a 

les hores d’anglès.  
- Possibilitat d’escollir algunes matèries complementàries a 1r, 2n i 3r d’ESO. 
- Reforma de l’horari lectiu amb la modificació de l’estona lliure per dinar, que 

passaria a ser de dues hores a una hora i mitja. D’aquesta manera, es 
començarien les classes a les 15h i els alumnes podrien sortir a les 17h en 
comptes de les 17:30h. Aquesta última proposta compta amb el suport dels 
representants dels pares, que aprofiten per fer la demanda d’un espai per 
poder fer treballs en grup a l’escola.  

La Sra. Patricia Salvador recull la demanda i es compromet a estudiar-la de cara 
al curs vinent.  
 
A les 17:29, al no haver-hi cap més tema a tractar, es dóna per acabada la sessió. 
 
 Acció/Objectiu  Responsable  Termini  
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    

PROPERA REUNIÓ 
 

Reunió  Data Horari  Lloc  
 A determinar   

 


