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ACTA ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR 

 
Acta núm.8                                                                                          Curs 2010- 2011 
Data: 14 de juny de 2011 
Lloc: Biblioteca 
Hora: 15.30h 
 
Assistents: 
 
Directora: Sra.  M. Dolors Farrés 
Cap d’Estudis: Sra. Sandra Roldan Bernada 
Secretària: Olga Baqués Cavallé 
 
Representants del sector mestres: 

1. Sr. Xavier Vázquez Chimeno 
2. Sra. Nunun Marsà Guillemain 
3. Sra. Marta Cabezas  Juan  
4. Sra. Anna Mangado Llach 

 
 
Representants del sector pares i mares: 

1. Sra. Gemma Palet Tort  
2. Sr. Félix Carnero 
3. Sra. Roser Bardís Font 

 
Representant de l’AMPA: 

1. Sra. Sonia García Bernal  
 

 Representant de personal no docent: 
1. Sra. Mercè Torras Boloix  
 

Representant de l’Ajuntament, Regidora d’Educació: 
1.Maribel Garceran 

 
S’ha excusat per la seva absència: 
Sra. M. Isabel Reverte Molina 
Sra. Carme Peralta Gámez (baixa mèdica) 
Sra. Maribel Garceran ( ha acabat el seu mandat) 
 
 
Ordre del dia: 

1. Lectura de l’acta anterior 
2. Aprovació horari 
3. Aprovació calendari 
4. Aprovació del Pla d’Adaptació  
5. NOF 
6. Informació de Competències Bàsiques de 5è 
7. Informació de la matriculació 
8. Precs i preguntes 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               

 
Acords: 
 

1. Es llegeix l’ acta i s’afegeixen tres esmenes a la Carta de Compromís: 
1.1. A l’apartat de compromisos per part del centre, al punt 3 es canvia la paraula 

competència  per competitivitat . 
1.2. A l’apartat de compromisos per part del centre, al punt 8 , on diu : Informar a les 

famílies a través de l’agenda, coreu electrònic o e ntrevista personal de totes 
les incidències, seguiment acadèmic,etc quan es pro dueixin i amb suficient  
temps per a cercar propostes o solucions . S’afegeix Informar a les famílies a 
través de l’agenda, coreu electrònic o entrevista p ersonal de totes les 
incidències, seguiment acadèmic, faltes no justific ades,etc quan es produeixin 
i amb suficient temps per a cercar propostes o solu cions .   

1.3. A l’apartat de compromisos per part de la família, al punt 11 , on diu :Avisar al 
centre, quan el seu fill/a hagi de faltar i adjunta r a través de l’agenda el 
justificant de la falta d’assistència. Es modifica Avisar al centre, quan el seu 
fill/a hagi de faltar i justificar  a través de l’agenda la falta d’assistència.  

 
        
2. S’aprova l’horari escolar d’Educació Infantil i Primària pel curs 2011-2012 : 

 
-  Matí de 9 a 12.30h i tarda de 15 a 16.30h. 
 

3. S’aprova el calendari escolar pel  curs 2011-2012: 
 
- 12 de setembre del 2011  : inici del curs 

- Del 23 de desembre del 2011 al 8 de gener del 2012  : vacances de Nadal 

- Del 2 al 9 d’abril  del 2012 : vacances de Setmana Santa 

- De l’11 al 22 de juny del 2012  : inici de la jornada intensiva 

- 22 de juny del 2012  : últim dia de curs  

 
 

4. S’aproven els cinc dies de lliure disposició del centre:  
 
- 31 d’octubre del 2011 

- 9 de desembre del 2011 

- 20 de febrer del 2012 

- 30 d’abril del 2012 

- 28 de maig del 2012 

 
 

5. Es concreten els dies del Pla d’Adaptació de P3. Els primers dos dies de curs, el 12 i 13 
de setembre del 2011, es faran torns d’entrada i assistència a l’escola per part dels nens 
i nenes.  
De cada  classe es faran dos grups : un assistirà a l’escola de les 9h a les 10.45h i l’altre 
ho farà de les 11.15h a les 13h. Es deixa mitja hora entre un grup i l’altre per poder 
recollir l’aula i fer una rebuda més tranquil·la al segon grup. 
El dia 14 de setembre els dos grups classe assistiran a l’escola de les 9h a les 12.30h. A 
partir d’aquesta data l’horari serà l’habitual del curs. 
S’expliquen els criteris que s’han seguit per fer els dos grups de P3 i la intenció de que  
quan acabin  P5 es barregin per començar una nova etapa.  
 

6. S’aprova el document de l’escola que fa referència al NOF respecte el Decret 279/2006, 
de 4 de juliol, sobre Drets i Deures de l’alumnat.  
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7. La Dolors presenta la valoració de les proves de competències bàsiques passades 
durant el primer trimestre del curs 2010-2011 als nens/es de 5è. Es fa una valoració 
positiva general de les àrees avaluades ( català, castellà i matemàtiques)  i exposa les 
propostes de millora sobretot en la comprensió lectora del castellà, on els resultats son 
més baixos. 
 

8. S’informa que s’ha acabat el procés de matriculació. Al grup de P3 han pogut matricular-
se totes les persones que havien demanat Can Coll en primera opció i durant el període 
de preinscripció. Això ha estat possible perquè hi ha hagut una renuncia de matriculació 
a P3 i l’ alumna que es quedava sense plaça a l’escola, finalment ha pogut entrar. 
A Primària s’han matriculat dos nens pel curs de 4t i un nen i una nena per 6è. 
 

9. A l’apartat de precs i preguntes un pare pregunta pel professorat que hi haurà a l’escola 
durant el curs vinent. I es respon que aquest any hi ha hagut concurs de trasllats i encara 
no se saben els mestres que quedaran en plantilla. 

 
Una mare pregunta com és que els alumnes d’educació infantil que habitualment fan 
dues hores i mitja de menjador, durant la jornada intensiva en fan dues. 
S’explica que  es va valorar fer tots el mateix horari i que el personal de menjador 
d’educació Infantil, cobrís la mitja hora d’acollida dels nens i nenes que fessin activitats 
extraescolars. L’empresa ens va explicar que això no repercutia en el preu del servei de 
menjador, ja que el cost és el mateix pels alumnes de Primària que pels d’infantil. 

 
La representant de l’AFA valora positivament del Fesgreska les activitats fetes pels 
nens/es de les extraescolars i  la participació de les famílies tot i haver-hi menys 
assistència que el curs passat. Probablement la data de la festa (pont de la segona 
pasqua) va condicionar l’assistència. 

 
 
 

Sense cap més suggeriment es tanca la sessió a les 16.45h. 
 
 
 
 
    Olga Baqués                                                                          Vist-i-plau de la directora 
        Secretària                                                                               Mª. Dolors Farrés 

 
 

    Torrelles de Llobregat, dimarts 14 de juny de 2011 


