RESUM ACTA DEL CONSELL ESCOLAR DEL 7-10-19
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.
Es llegeix i s’aprova.
2. DADES D’ALUMNES:
Actualment hi ha 503 alumnes d’infantil i primària.
3. PLANTILLA 2019-20:
Els professionals que formen part de l’equip docent del nostre centre aquest curs 20192020:
EQUIP DIRECTIU
Directora
Cap d'Estudis
Secretària

Anna Soler Muxach
Mireia Planas Vila
Maribel Gonzàlez Orozco

TUTORS/ES
P3A
P4A
P5A
1rA
2nA
3rA
4tA
5èA
6èA

Montse Miranda
Gisela Genaró
Maira Rufí
Anna Garcia
Núria Puig
Lorena Cruz
Eva Arrufat
M. Elena Jiménez
Marina Sabatés

2nB
4tB

P3B
P4B
P5B
1rB
Marina Coll
3rB
Adam Torres
5èB
6èB

Ariadna Soler / M. Carme Coma
Mireia del Olmo / Mireia Bretxa
Elena Arumí
Missus Catalán
2nC
Helena Vilamala
Núria Garolera
4tC
Montse Serra
Gil Granero
Emili Bagué

ESPECIALISTES
Anglès
Ed. Física
Música
Ed. Especial
Audició i
llenguatge
Suports

Roser Colomé, Gemma Tió i Núria Subirana
Aitor Obiols i Carles Casacuberta
Sílvia Bretxa
Katiuska Rodríguez, Eva Font i Eugènia Macià
Olga Puigvert
Maria Dordal, Creus Garcia-Moreno, Mª Falgàs Altarriba, Xavier López,
Zaira Pérez i Sara Casellas.

TEI
Educadora EE

Laura Prat
Ia Puigdomenech

L’administrativa: Laura Sabata.
Conserge: Jordi Forcada.
Referent de l’EAP: Isabel Sánchez a mitja jornada amb la Sara Isach.
Referent del CREDA: Fanny Jorquera.
Assessora LIC: Roser Riera Verdaguer.
Referent de Serveis Socials: Mireia Perarnau.
Infermera referent del CAP del Remei: Sara Bosch
Fisoterapeuta referent de l’EAP: Carme Serra
El dia 30 d’octubre es jubila una mestra.
Dues mestres jubilades col·laboren aquest curs amb l’escola.
4. OBRES i MANTENIMENT
Realitzades per part de l’Ajuntament:
· Tendals a educació infantil als dos accessos al pati (entrada P4 i P5 i la de l’aula del Bon Dia).
· Pintura repartidor d’infantil, rampa de direcció, jardinera pati infantil, repàs aules de 5è i 6è i
algunes portes.
· Insonorització de P5, P4 i CREDA.
· Enquitranat de la vorera de tota l’Avinguda Rafael de Casanova (accés a l’escola).
· Petits arranjaments per part del conserge: portes direcció, AMPA, manteniment pati...
· Tancaments lavabos d’infantil (portes)
Previsions (1r trimestre)
· Lavabos a Ed. Infantil: sanitaris més petits
· Projecte pati obert.
· Arranjaments pistes poliesportives.
Realitzades per part del Departament:
· Tancaments de 3 aules (P5, 3r i 4t).
· Insonorització aula de fusta (passa a ser aula d’anglès per la tercera línia de 4t).

5. MENJADOR :
Continua gestionant el menjador l’AMPA i Fundesplai.
- Menjador: preu nens és 6,05€ fixes i 6,50€ esporàdics / mestres : 3,5€
- La coordinadora administrativa és la Judit Vilamala.
- La coordinadora pedagògica és la Laura Subirana.
- Es fan tres torns:

Educació Infantil: tots els alumnes aniran a dinar a les 12:15h
Educació Primària: 1r, 2n i 3r a les 13:10h
4t, 5è i 6è a les 13:45h
Es continua amb el pla d’autonomia dels/les alumnes.
La higiene bucal ha passat a ser opcional.
El suport intensiu d’alumnes és amb tres vetlladores.

6. ALTRES INFORMACIONS:
- Continuem amb l’entrada gradual de les 8’55h a les 9h a primària i de les 8’55h a les 9’15h a
EI (al matí). Es farà sortida gradual a les 12:50h (al migdia) i les 16:50h a P3 i P4 (a la tarda).
- Reunions de curs amb les famílies abans d’iniciar les classes: L’escola es replantejarà el
format de les reunions abans d’iniciar les classes ja que hi ha molt poca assistència (51%).
- Avaluació i seguiment dels alumnes:
A educació infantil es donen dos informes escrits a les famílies.
A part dels informes es fan les entrevistes que es creuen necessàries amb cada família.
A educació primària i seguint la normativa vigent es donen a les famílies 3 informes escrits.
Aquest curs es donarà un primer informe en Esfera, abans de les vacances de Nadal
(desembre).
Un segon informe que s’entregarà a mà a les famílies en un format personalitzat d’escola i
acompanyat d’una autoavaluació de l’alumne, durant el mes de març i dues primeres
setmanes d’abril, fent coincidir amb l’entrevista que es fa durant el segon trimestre.
L’últim informe serà el de final de curs amb format esfera i tal com indica la normativa
d’avaluació.
Projectes: al final de cada projecte es farà una observació del mestre i s’entregarà juntament
amb el producte final, carpeta d’aprenentatge o material que s’hagi portat a terme.
- L’Obra social “La Caixa” farà una donació econòmica a l’escola pel projecte “El perfum de les
emocions” dels alumnes de Cicle Mitjà.
- Hem participat a la convocatòria del Programa Operatiu d’ocupació, Formació i Educació del
Fons social i europeu de Projectes de centre per a l’èxit educatiu a favor de l’alumnat amb el
projecte “3, 2, 1... Opinem, actuem i acció” dels alumnes de 5è.
- S’ha fet la renovació anual com a escola del Pla català de l’esport per poder seguir col·laborant
en la promoció de l’activitat física i l’esport entre els infants. El coordinador continua sent l’Emili
Bagué.
- S’ha renovat el projecte medi ambiental de centre amb una vigència per 4 cursos.
- Estem duent a terme un projecte a P5 juntament amb la Universitat de Vic “EscolaUniversitat”.
- Projecte pati: es preveu poder fer la inauguració aquest primer trimestre.
- Reunió regidora: el dia 18 de setembre l’equip directiu es va reunir amb la nova regidora
d’educació (Elisabet Franquesa) juntament amb els seu equip de tècniques. Els temes tractes
van ser:
· Nou protocol de funcionament per fer ús dels espais de l’escola amb entitats externes.

· Protocol d’alarma.
· Més presència de la guàrdia urbana a les hores d’entrades i sortides.
· Valoració de projectes de ciutat.
· Finançament del projecte “Si toquem junts, sona millor” a càrrec de l’Ajuntament de
Vic.
· Sol·licitud del teatre Atlàntida per a l’activitat de teatre dels alumnes de 5è de primària.
- Escola formadora: al llarg del curs s’acolliran estudiants de Casa d’Oficis, IES La Plana, IES Callís i
UVic.
- Es farà una reclamació a la directora dels Serveis Territorials demanant un augment de dotació
de recursos humans per a l’atenció dels alumnes amb Suport Intensiu a l’Escolaritat Inclusiva.
- Recursos materials: rebrem una dotació econòmica extraordinària per a comprar un emissor
Cochlear pels alumnes amb dèficit auditiu.
- Monitors de suport per a sortides: s’ha sol·licitat al Departament d’Educació monitors de suport
per alumnes amb problemes de salut i/o discapacitats associat a problemes de mobilitat.
- Representant de famílies: es dona de baixa l’Anna Castany i s’incorporarà en el següent Consell
escolar la Susana Saiz.
7. INFORMACIÓ ECONÒMICA.
S’informa de les aportacions del departament d’Educació corresponents als mesos de
juny, juliol i agost.
8. MEMÒRIA CURS 2018-2019
Es fa valoració de l’assoliment dels objectius proposats pel curs passat en referència a la
millora dels resultats educatius i la cohesió social.
S’aprova.
9. PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 2019-20
S’expliquen els objectius general d’escola amb les actuacions que es duran a terme al llarg
del curs temporitzades per trimestres. S’especifiquen indicadors de progrés per a poder
avaluar l’assoliment dels objectius al final de curs.
OBJECTIUS D’ESCOLA:
1. Millorar els resultats educatius.
2. Millorar la cohesió social.
Dins la Programació General Anual s’hi troben:
· Les sortides que han de ser econòmiques i properes, interessants i aprofitar les gratuïtes
a nivell de ciutat. Cal fer una sortida llarga al curs.
Han concedit:

- Camp d’aprenentatge de 4t a l’Alt Berguedà (una nit) Dates: 3 i 4 de març de 2020 (canvi de
data).
- Camp d’aprenentatge de 6è a Empúries (dues nits). Dates: 27, 28 i 29 de novembre de 2019.
- Colònies de 2n a Mas Banyeres (Centelles) (una nit). Dates: 23 i 24 d’octubre de 2019.
· Els projectes i convenis en els que es participarà:
A nivell de centre:
· Xarxa de Competències bàsiques
· Centre Formador (practicants d’Universitats de Catalunya)
· Conveni amb els instituts per fer treballs a la comunitat.
. Conveni amb Casa d’Oficis.
· Dos projectes d’innovació educativa sobre formació inicial dels mestres.
· Projecte AVANCEM.
· Projecte de Medi Ambient: XesVic (renovat aquest curs per la comissió de medi.
Es presentarà al claustre al llarg del curs).
· “Anem al teatre” a tota l’escola (Diputació de Barcelona i teatre Atlàntida)
· Seminari MID (UVic).
Als diferents cicles:
· Projecte Fet: Millora de la competència lectora.
· Projecte àmbit matemàtic: Innovamat
· Escola música. No hi ha alumnes de 4t de primària i les sessions començaran el
dia 23 de setembre.
· Emprenedoria a l’Escola 5è
· Art i Escola Cicle Superior (Centre Art Contemporani Vic).
· Fem Dansa 6è (Institut del teatre) els dimecres a la tarda al llarg del primer
trimestre al gimnàs de l’escola.
· Esport a l’Escola Cicle Superior: els dilluns a la tarda alumnes de 5è i els dijous a la
tarda els alumnes de 6è.
· Expressió Oral 5è: Fem teatre (Xevi Font) els dijous de 9h a 11h al llarg de tot el
curs a l’aula de música de l’escola.
· Consistori infantil 6è (Ajuntament de Vic).
· Programa Foment lectura Cicle Mitjà (biblioteca Joan Triadú) amb els alumnes de
3r de primària.
. Formigues cooperatives 4t.
· Natació a P5 els dimarts a la tarda i 1r de primària els divendres al matí durant el
segon trimestre (ETB Vic).
· Reforç escola a CM (Càritas) els dimarts a la tarda de 17h a 18h.

· Projecte Escola i Universitat (UVic) a P5 els dimarts de 9 a 12h durant el segon
trimestre.
. Congrés de la ciència a 3r de primària (UVic).
· “Si toquem junts sona millor” a 3r de primària.
Es van sol·licitar també Activitats d’aprenentatge basades en competències a la Diputació
de Barcelona per als diferents cicles i ens han concedit:
- “Educació digital segura per evitar els perills de la xarxa” a Cicle Superior.
Es deixa de participar en el Pack de Cultura catalana a 3r per una valoració negativa.
L’educació viària de 5è està pendent de valoració per donar-li continuïtat ja que algun
referent no és del tot adequat.
Aquest curs no es participarà en el Pla Consum de fruita per un problema en l’aplicació
informàtica i els terminis d’inscripció.
S’aproven els projectes i sortides que vagin sortint al llarg del curs.
10. FORMACIÓ INTERNA DE CENTRE:
- Xarxa de competències bàsiques. Tema a concretar.
- Avancem. A càrrec del Departament d’Ensenyament. Es treballarà dins la comissió de llengua ja
que el grup impulsor són els membres que la formen i alguna sessió a la tarda.
- FIC: Assentament de metodologies del centre: treball cooperatiu, mètode científic, treball
matemàtic, ILEC... cal acabar de concretar amb els coordinadors de cicle.
Pendent una formació a EI i CI sobre l’aprenentatge de la lectoescriptura.
11. PRECS I PREGUNTES:
Sense cap més tema per tractar, s’aixeca la reunió.

