
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 
ACTA núm. 22/2017 
Dia 16 d’octubre de 2017 
De les 18:00 a les 19:10 hores 
A l’aula de cultura 
 
Assistents: 

 
En representació de l’ajuntament: 

Sra. Sr. Lluís Vilalta i Vivet 

Sra. Cristina Suñén i Vilamala 

En representació del sector de Titulars dels centres: 

En representació del sector de Directors: 

XXXXXXXXXXXXX 

En representació del sector de Mestres i Professors dels centres: 

XXXXXXXXXXXXX 

En representació del sector de Pares i Mares: 

XXXXXXXXXXXXX 

En representació del personal d’Administració i Serveis dels centres: 

En representació del sector d’Alumnes: 

XXXXXXXXXXXXX 

Absències:  

XXXXXXXXXXXXX 

 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 

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

2. Pla anual del curs 2017-2018 
 

L’Ajuntament  comenta que aquest consell s’utilitza com a eina de comunicació entre els 
diferents centres educatius del poble amb la qual es poden compartir experiències. 

 
LLAR D’INFANTS PATULEIA:  
 
Es comenta que es treballa a través de les estacions: festes (obertes a pares i festes internes) i 
tradicions. Aquest any no hi ha oncle Buscall*, s’anirà a buscar al bosc. 
Aspectes a destacar d’aquest curs: 
-Xarxa de relació 
-Espai activa 
-Hort a l’escola 



-Ioga per infants 
-Consolidar el jardí de darrere com a espai de joc educatiu. Es farà un cap de setmana amb les 
famílies. L’Escola Bellpuig comparteix l’experiència del projecte pati. 
-Xerrada d’especialistes oberta a totes les famílies del poble. El tema: límits i rabietes. 
-Actualitzar el PEC 
-Millorar el reciclatge 
-Formació encaminada al mètode Montessori. 
 
*Això obre el debat sobre si cal continuar amb l’Oncle Buscall a l’Escola Bellpuig. 
 
LLAR D’INFANTS EL ROSER:  
 
-Objectius del curs: Formació de la UVic encaminada a transformar els espais de les aules. 
-Es comenta que en alguns moments puntuals l’educadora de p0 ajuda a p2.  
-Calendari: 7/09-27/07, Nadal i Setmana Santa no es fa festa. 
 
ESCOLA BELLPUIG: 
 
Es comenten  les novetats i els aspectes rellevants d’aquest curs: 
Pla anual: 
-Àmbit pedagògic:  mantenir o millorar resultats de proves diagnòstiques i competències, 
millora en la competència de la llengua castellana, millora dimensió literària, introducció de 
l’anglès als tallers de plàstica de CI, millora del material manipulatiu de matemàtiques, millora 
de la competència digitals (alumnes i mestres), millora de la metodologia científica. 
-Introducció del material d’educació en valors “Bosc de Lem”. 
-Àmbit social: millora de la col·laboració amb les famílies (borsa, portes obertes, pàgina web) 
-Claustre: reflexió pedagògica. Xarxa de competències bàsiques. Grup de recerca de l’AC de la 
UVIc. 
-Col·laboració i coordinació amb les entitats de l’entorn. 
-Projecte Enxaneta: es posa en marxa i s’ha de fer la selecció d’alumnes que se’n serviran. 
-Formació de mestres: Comp. Digital, Ambients. 
-Cantata 
-Tema del curs: hàbitats del món. 
-CdA: introducció de nou de les colònies a l’escola. (EI, CI, CM i CS) 
-Documents: tots els documents al dia. Cal iniciar el projecte de Convivència. 
-Festes: Nadal, Tió, Carnestoltes, Panellets, Patinatge sobre gel. 
-Mestres jubilades: reforç de lectura. 
 
ESCOLA EL ROSER: 
 
-Objectius generals: 
1. Establir un procediment de treball amb els alumnes que segueixen un PI o adaptació 
curricular. 
2. Equiparar la diferència entre proves externes i internes. 
 
-Objectius complementaris: 
Millorar els resultats de l’expressió escrita en castellà. 
Pla d’acció educativa que millori el clima i la convivència escolar. 
 
A més a més... 
-Vinculació al programa patrimoni. Aquest curs 2n ESO i 5è hi treballaran durant tot el curs. 
-Relacionat amb la Ruta dels Molins 



-Vinculació amb una escola de Galícia. 
-Dia No Violència i la Pau. 
-Setmana UNESCO, que coincideix amb la setmana de la Ciència. 
 
Innovació: 
-Assessorament UVic: treball per ambients/espais. Llar d’Infants i Educació Infantil. 
-Utilitzar una plataforma  (ClikEdu)que ofereix una sèrie d’oportunitats pensant en els més 
grans. 
 
Festes: 
-Dia de la gent gran (Concert i berenar): 180 avis de l’escola hi van participar. 
-Dia de la Pau i la No-Violència 
-Dia de la llengua materna 
 
Sortides Culturals: 
-Una sortida trimestral per l’entorn i una amb desplaçament. 
 
-Cantata 
 
Procés d’avaluació interna: en unes dates concretes s’analitzen aspectes concrets relacionats 
amb les competències bàsiques en altres cursos on no es passen les proves. 
 
AULA DE MÚSICA: 

 
-Projecte Caramelles Infantils: es demana a les escoles que ajudin a fer-ne difusió. 
-Donar continuïtat a les visites que es fan a les aules d’Educació Infantil, per animar als  nens i 
nenes a estudiar música (maig i juny). 
-Matrícula 
 
 
Novetats i projectes  de l’AMPA  
 
ESCOLA BELLPUIG: 
 
-Festes: de la tardor (novembre), ajudar a la Castanyada, Nadal (loteria i calendaris), de la 
primavera, sant Jordi (roses i llibres), final de curs (es demana que pugui ser al pavelló, a la 
qual cosa l’Ajuntament respon que si es preveu la data amb temps no hi ha d’haver cap 
problema). 
-Activitats Extraescolars: Tellme, Packdart, BCN English Soccer (hi ha pocs nens), TrailRunning 
(de p4 a 6è), Zumba per petits i grans, Scrapp. 
-Menjador: raspall de dents de 1r a 6è, servir-nos (els nens i nenes s’han de servir entre ells 
supervisat pel monitor), com a casa (crear espais on després de dinar puguin fer activitats 
semblants a les que fan a casa). 

 
 
ESCOLA EL ROSER: 
 
La reunió de l’AMPA serà demà. 
-Loteria que ja està en marxa. 
Activitats en les que participen: Cross, venda de llibres per sant Jordi, regals dels reis. 
 

 



3. Matrícula definitiva per cursos i  places vacants 
 

 
LLAR D’INFANTS PATULEIA: 
37 alumnes (P0-3 (4 pendents per començar més endavant), P1- 13 i P2-21). 
LLAR D’INFANTS EL ROSER: 
Alumnat: 3- p0, 8- p1, 16- p2. 
 
ESCOLA BELLPUIG: 
Bellpuig: 
P3-21, P4-27, P5-15, 1R-20, 2N-20, 3R-24, 4T-13, 5È-24, 6È-25. 
 
 
ESCOLA EL ROSER: 
 
Només es donen les dades s’ESO. Comenten que la resta és igual a les dades que es van donar 
en l’últim Consell Escolar Municipal. 
A ESO: 1r-24,2n-28,3r-30,4t-22. 
 

4. Recordatori de festes locals i festes de lliure disposició 
 
Festes locals: 21 de maig, 23 de juliol. 
 
ESCOLA BELLPUIG: 
13/10, 7/12, 12/02, 30/04. 
 
ESCOLA EL ROSER: 
13/10, 7/12, 30/04. 
 
Es comenta que al mes de maig es demanarà el consens entre les festes de les dues escoles, 
per poder coincidir en el màxim de festes possibles. Es demana per les escoles de música i 
extraescolars. 
 

5. Activitats diverses. 
 
-Projecte Espai Jove 
Inclou la novetat dels alumnes que agafa, per la introducció del projecte Enxaneta. Això suposa 
que agafa nens i nenes de 4t a 6è i un grup per alumnes d’ESO. Es col·labora amb SI 
Calldetenes. 
Es demana a les escoles que ajudin a fer-ne difusió. 

 
-Projecte Enxaneta 
L’Escola Bellpuig s’ha adherit al projecte. Aquest curs ens servirà per poder fer una valoració 
del projecte nou. 
 
-Recollida Selectiva 
Segurament el 19 de novembre s’introduirà la recollida porta a porta, per tal de millorar la 
separació de residus del municipi i reduir les despeses al respecte. 
Des de l’Ajuntament es demana la col·laboració de les escoles per promoure la novetat. 
Durant la setmana de la Ciència es portarà un EcoEstació al pati de les escoles per fer activitats 
relacionades amb el reciclatge. Activitats pensades per nens i nenes a partir de 8 anys, amb un 
cert marge per encabir-hi alumnes més petits. 



El dia 15 anirà a l’escola Bellpuig i es demana si al Roser hi pot anar el 14 o el 16. 
Aquest any, el tema de la setmana de la Ciència és Turisme Sostenible. 
 
-Formació Amaia Herbás 
 
Formació per pares i mares, relacionada amb les problemàtiques derivades de l’Autisme, i es 
farà perquè hi ha hagut la demanada d’una mare del poble. Es farà per part de la psicòloga 
Amaia Herbás (referent a nivell estatal), però no se sap data perquè hi ha poca disponibilitat. 
De cara al mes de gener se li posarà data. 
 
-Setmana de la Ciència  
Del 13 al 19. Turisme sostenible. 
A nivell d’escoles, es demana ajuda en la conscienciació de la recollida selectiva. 
El 19 de novembre es comença la recollida porta a porta al municipi. 

 
- Marató de TV3  
 
És el dia 17/12/17: Malalties infeccioses. 
L’Ajuntament prepara la jornada i demana la col·laboració de les AMPES. Es proposa fer una 
reunió el 13 de novembre a les 20:00h.  

 
- Carnestoltes  
L’ajuntament dissenya un programa una festa pels més petits, bàsicament. També es demana 
col·laboració de les AMPES, coordinada a través de l’ajuntament buscant complicitats i 
suports. 

 
-Jornades de l’Aeròdrom 
1/06/18: 80 anys de la construcció de l’aeròdrom. 
L’any 2018 es vol dedicar a reviure l’aeròdrom. 
Es proposa que les escoles facin la visita al maig o juny. 
 

  
-Sortida a Sant Ponç  
El dia 11 de maig, es continua igual, amb les classes de 3r i 4t de les dues escoles. 
 
-Tallers de gènere: des del Consell es proposa un taller per CS que es diu “No m’estereotipis, jo 
jugo al que vull”. Aniria bé fer-ho el 1r o 2n trimestre (per un motiu econòmic). Es pot fer 
conjuntament les dues escoles. 
El taller comença amb un vídeo que fomenta el debat sobre el tema. 

 
 

6. Altres 
 
-Mobilitat del trànsit: Pit-Stop adaptat a les necessitats. Al carrer de l’entrada principal del 
Bellpuig es vol mirar de fer peatonal. 
Per l’escola del Roser, s’està plantejant implantar el Pit-Stop al carrer Ramon Llull.  
Els Municipals fan saber que les entrades i sortides són complicades, i cal vetllar-ho. També hi 
ha queixes de 2 veïns que volen sortir de casa i no poden treure el cotxe perquè hi ha vehicles 
aparcats. 
 
-Propera reunió: proposta del 28 de maig a les 20:00h. 
 


