
 

ACTA DEL CONSELL ESCOLAR 

 

Caràcter: ordinari 1/2019 

Data: 17 de juny de 2019 

 

Horari: 9 del vespre  

Lloc: Escola Cor de Maria 

 

Assistents a la reunió: 

Quim Carol, director, representant de la titularitat i president del Consell 
Marc Vilà, representat de la titularitat 
Pere Roura, representant de la titularitat 
Nuri Palet, representant de la titularitat 
Mònica Saura, representant del professorat 
Rosa M. Mercader, representant del professorat  
Eloi Collelldemont, representant del professorat 
Piti Saura, representant del personal s’administració i serveis 
Lídia Sala, representant dels pares i mares 
Dani Vancells, representant dels pares i mares  
Pau Alsina, representant de l’alumnat 
 
No hi assisteixen: 

Monste Xifre, representant del professorat (s’excusa) 
Marta Brancós, representant del personal d’administració i serveis (s’excusa) 
Mònica Lloveras, representant de l’AMPA (s’excusa)  
Gemma Bassó, representant dels pares i mares  
Paula Solés, representant de l’alumnat  
Enric Marquès, regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament de la Bisbal 
 

 

Ordre del dia: 

 

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

2. Preinscripció 2019-2020. 

3. Calendari curs 2019-2020. 

4. Nou servei de menjador. 

5. Aprovació de les activitats complementàries i extraescolars. 

6. Aprovació de les quotes del curs 2019-2020. 

7. Procés participatiu de pati, 2a fase. 

8. Xarxa elèctrica i connectivitat. 

9. Serveis: auxiliar de conversa i servei psicopedagògic. 

10.  Pagaments premi fidelitat. 

11.  Informacions diverses. 

12.  Precs i preguntes. 



 

Desenvolupament de la sessió 

 

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

S’aprova l’acta anterior. 

 

2. Preinscripció 2019-2020. 

-23 alumnes a P3, 1 fora de termini. 

- 2 alumnes a EP, a 5è i 6è. 

- 2 alumnes a ESO1 

Dimecres 12 de juny, la llista d’assignats queda: 

- 25 alumnes a P3 perquè la línia del Mas Clarà no s’ha donat. 

- Els 2 alumnes per EP no han entrat. 

- 2 alumnes  a ESO1 (quedant 20 alumnes a ESO1) 

Dimecres 19 de juny hi ha convocada Comissió de garanties a Girona. 

 

3. Calendari curs 2019-2020. 

La recuperació de l’ESO serà el juny. 

Adjuntem document Calendari escolar 2019-2020 

 

4. Nou servei de menjador. 

Es produeix un canvi d’empresa donat per la Fundació educativa. 

L’empresa ARAMARK gestionarà tots els serveis de menjadors de les escoles Cor de 

Maria. 

Assumeix vetlladora, monitors i servei de neteja dins l’horari de menjador. 

Subroga el personal actual. Assegura una formació del personal, una coordinadora 

pedagògica i dietètica i activitats. 

Farà una reunió d’inici de curs per a les famílies.  

De moment es mantindran els preus de menjador. 

Adjuntem document quotes de menjador. 

 

5. Aprovació de les activitats complementàries i extraescolars. 

Activitats complementàries ofertes amb la 6a hora. 

No hi ha ofertes per al curs 2019-2020, però segurament hi haurà continuïtat amb les 

del curs 18-19. 

Actualment ha de ser l’AMPA qui proposi i ofereixi les extraescolars.  



 

Des de l’Àrea d’Acció Social facilita beques per a les extraescolars. 

 

Possibles extraescolars: 

Aula d’acollida i mecanografia des de l’Aula d’Estudis. 

Artística, a concretar qui la farà. 

Adjuntem activitats complementàries. 

 

6. Aprovació de les quotes del curs 2019-2020. 

Adjuntem document Quotes curs  

Es parla d’abaixar la “quota voluntària” perquè moltes famílies no la volen pagar.  

 

7. Procés participatiu de pati, 2a fase. 

Amb la 1a fase es fa visible una millora del pati. 

Les inversions previstes de la 2a fase per al setembre del 2019 són: 

-condicionar el terra del pati des del portal cap a la façana de l’escola.  

-fer un sorral tancat (uns 8m₂, 2 caixons, un dels quals per material i l’altre per a e ines 

de manteniment) amb un cost d’uns 700€. 

-manteniment de la terrassa. 

Quedarà pendent pintar les parets mitgeres de les aules d’EI i l’embelliment dels 

lavabos (des de la UEC o l’àrea de plàstica). 

 

8. Xarxa elèctrica i connectivitat. 

L’escola pateix continuats i molestos problemes de talls elèctrics provocats pel 

comptador intel·ligent que detecta més potència que la contractada. 

amb la 2a ampliació contractada sembla que s’han solucionat els talls elèctrics. 

La connectivitat a Internet és justa per això per al curs vinent s’ha previst una inversió 

en la millora de la connectivitat. 

 

Si aquesta inversió es porta a terme s’està parlant de fer un  1x 1 a ESO1, deixar ll ibres 

de paper i treballar amb digitals. Aquest canvi previst suposarà una inversió per a les 

famílies,  contactes amb HP i poder treure ordinadors per uns 350€. 

 

 

 



 

9. Serveis: auxiliar de conversa i servei psicopedagògic. 

Segueixen aquests dos serveis. Una part es paga gràcies a l’ajut de l’AMPA i l’altra surt 

de la quota de les famílies. 

El servei psicopedagògic és de 10 h. setmanals. 

L’auxiliar de conversa es portarà a terme durant tot el curs, de setembre a maig.  

S’agraeix la implicació de les famílies per acollir-lo, alhora que es fa una crida per 

buscar si hi ha més famílies interessades a acollir l’auxiliar.  

 

10.Pagaments premi fidelitat. 

Aquest premi surt del fet que el 2012 es van eliminar uns “premis” que tenien els 

mestres més veterans. Els sindicats han lluitat perquè es pagui aquest plus als mestres 

que encari hi entrin. A aquest pagament se l’ha anomenat premi fidelitat. 

La Generalitat se n’ha desentès. Se’n farà càrrec la Fundació educativa.  

Entre totes les escoles Cor de Maria, es calculen uns 2,3 milions.  

S’està parlant amb alguna entitat bancària. 

 

11.Informacions diverses. 

 - Agraïment a l’AMPA per la festa d’EI i EP i ESO. Malgrat els problemes d’organització  

   a la festa d’EI i EP, les activitats proposades i el mag van agradar molt als nens i nenes. 

                Igualment la festa preparada als ESO. 

 -Es valora molt positivament les colònies portades a terme per CM i com a novetat a CI  

  i P5,  com també totes les sortides, excursions  i acampada d’EI a l’escola.  

 -Es demanden  disculpes per la  falta  de comunicació amb la web nova. 

 -S’han recollit les enquestes de les famílies i ara queda pendent el buidatge, el  

                resultats de les quals es farà saber tan aviat com sigui possible.       

 - Pel que fa al personal: la Montse Miró està de baixa a llarg termini i jubilació al gener;   

                 la Marta Ponsatí està de baixa el 1r trimestre amb excedència; la Carme Muñoz es     

                 jubilarà a l’octubre. És complicat a nivell de baixes i molt regulat per la fundació.  

 -Des de la Fundació educativa es parla d’un equip de suport per cobrir baixes a nivell   

                de totes les escoles. 

 -Hi ha una proposa de tenir una persona de manteniment. 

                 

 

  



 

12.Precs i preguntes. 

-Es demana fer arribar l’acta als membres del Consell, de l’AMPA i als alumnes. 

-Es fa la proposta de crear una bústia de contacte entre famílies i escola, per a  

suggeriments, inquietuds, propostes ...  

-Es proposa que la web pugui tenir un apartat on les famílies hi puguin participar.  

 

 

S’aixeca la sessió i, com a secretària, estenc aquesta acta. 

 

La secretària       Vist i plau 

        El president 

 

 

 





 

CALENDARI ESCOLAR 

1. DIES HÀBILS 

Seran dies hàbils els compresos entre el 12 de setembre de 2019 i el 19 de juny de 

2020 excepte els corresponents a les vacances i dies festius.  

El dia 20 de desembre i del 8 al 19 de juny les classes s’acabaran a la 13h, però hi 

haurà servei de menjador fins a les 15h, excepte el 20 desembre i el 19 de juny que 

serà fins a les 14h. 

Com cada any, del 2 al 10 de setembre de 2019 i del 22 al 30 de juny de 2020, els 

professors es dedicaran a tasques de programació, revisió i avaluació del curs, 

respectivament. 

 

2. VACANCES DE NADAL: del 21 de desembre al 7 de gener ambdós inclosos. 

 

3. VACANCES DE SETMANA SANTA: del 4 al 13 d’abril ambdós inclosos. 

 

4. FESTES ESCOLARS i LOCALS 

1r trimestre: 31 d’octubre i 5 de desembre. 

2n trimestre: 21 i 24 de febrer. 

3r trimestre: 1 de juny. 

 

 

 





 

QUOTES APROVADES PEL CONSELL ESCOLAR. CURS 2018-2019 

MENJADOR   MENJADOR SETEMBRE, DESEMBRE i JUNY 

Fix mensual 140,00€  Fix mensual 112,50€ 

Fix 4 dies/set 112,00€  Fix 4 dies/set 90,00€ 

Fix 3 dies/set 84,00€  Fix 3 dies/set 67,50€ 

Fix 2 dies/set 56,00€  Fix 2 dies/set 45,00€ 

Talonari 10 dinars 81,00€    

Tiquet dinar 8,50€    

 

 

PROPOSTA DE QUOTES. CURS 2019-2020 

MENJADOR   MENJADOR SETEMBRE, DESEMBRE i JUNY 

Fix mensual 140,00€  Fix mensual 112,50€ 

Fix 4 dies/set 112,00€  Fix 4 dies/set 90,00€ 

Fix 3 dies/set 84,00€  Fix 3 dies/set 67,50€ 

Fix 2 dies/set 56,00€  Fix 2 dies/set 45,00€ 

Talonari 10 dinars 85,00€    

Tiquet dinar 9,00€    

 





 

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES APROVADES PEL CONSELL 

ESCOLAR. CURS 2018-2019 

ACTIVITATS EDUCATIVES 

COMPLEMENTÀRIES 
INFANTIL PRIMÀRIA ESO 

ROBÒTICA X X X* 

REFORÇ D’ANGLÈS X X X 

PROJECTES ENTRE CURSOS X X X 

EXPERIMENTACIÓ X   

EDUCACIÓ EN VALORS  X X 

TALLER DE MATES  X X 

TALLER DE CATALÀ  X  

TALLER D’ANIMACIÓ  X  

LABORATORI  X (Cicle Superior) X 

FRANCÈS/ITALIÀ  X** X** 

MEDIACIÓ   X 

SERVEIS COMUNITARIS   X 

*La robòtica a secundària està integrada dins l’assignatura de tecnologia de 1r a 3r i és una optativa de 4t curs. 

**El francès es fa des de 5è fins a 2n d’ESO i a 3r i 4t d’ESO es fa italià. 

 

 

PROPOSTA ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES. CURS 2019-2020 

ACTIVITATS EDUCATIVES 

COMPLEMENTÀRIES 
INFANTIL PRIMÀRIA ESO 

ROBÒTICA X X X* 

REFORÇ D’ANGLÈS X X X 

PROJECTES ENTRE CURSOS X X  

EXPERIMENTACIÓ X   

EDUCACIÓ EN VALORS  X X 

TALLER DE MATES  X X 

TALLER DE CATALÀ  X  

TALLER D’ANIMACIÓ  X  

LABORATORI  X (Cicle Superior) X 

FRANCÈS/ITALIÀ  X** X** 

MEDIACIÓ   X 

SERVEIS COMUNITARIS   X 

*La robòtica a secundària està integrada dins l’assignatura de tecnologia de 1r a 3r i és una optativa de 4t curs.  

**El francès es fa des de 5è fins a 2n d’ESO i a 3r i 4t d’ESO es fa italià. 





 

QUOTES APROVADES PEL CONSELL ESCOLAR. CURS 2018-2019 

 Infantil Primària ESO 

Quota mensual 71,30 73,30 75,00 

Assegurança escolar 2,70 2,70 2,70 

Altres despeses* 7,60 7,60 7,60 

Aportació voluntària 8,00 8,00 13,00 

TOTAL A PAGAR 89,60€ 91,60€ 98,30€ 

* Inclou: manteniment informàtic, reprogràfic... 

 

 

PROPOSTA DE QUOTES. CURS 2019-2020 

 Infantil Primària ESO 

Quota mensual 75,00 75,00 30,00 

Serveis complementaris* - - 45,00 

Assegurança escolar 3,00 3,00 3,00 

Auxiliar de conversa 2,00 2,00 2,00 

Servei psicopedagògic 3,00 3,00 3,00 

Serveis digitals 3,00 5,00 12,00 

Aportació voluntària 5,00 5,00 5,00 

TOTAL A PAGAR 91,00€ 93,00€ 100,00€ 

* Cal recordar que el pati de secundària no és lectiu, però hi ha professorat que vetlla pel seu bon 

desenvolupament. 
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