
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 

ACTA núm 21/2017 

Dia 12 de juny de 2017 

De les 18:00 a les 21:00 hores 

A l’aula de cultura 

Assistents: 

En representació de l’ajuntament: 

Sra. Cristina Suñén i Vilamala 

Sr. Joan Carles Rodríguez 

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: 

XXXXXXXXXXXXX 

En representació del sector d’Alumnes: 

XXXXXXXXXXXXX 

Absències:  

XXXXXXXXXXXXX 

 

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

Es revisa l’acta anterior i es comenten els errors  

2.Valoració del curs 

Valoració general del projecte educatiu de cada centre 

LLAR D’INFANTS LA PATULEIA:  

Es comenta que  partir d’ara vindrà XXXXXXXXXXXXX en substitució de XXXXXXXXXXXXX 
com a representant de direcció. S’anomenen les activitats dutes a terme al llarg del curs: 

- Projecte de l’hort: iniciat amb pares i avis, projecte que es continuarà l’any vinent 

- Centre de dia: un cop per trimestre, activitat que es seguirà realitzant 

- Cursos de formació de mestres: formador Ginno Ferri, s’han creat panells de documentació a 
l’escola on s’explica el projecte educatiu perquè els pares en puguin ser coneixedors 

- Curs de ioga per infants: hi aprofundiran el curs vinent 

- Sortides: pel poble, molt positives; al Mas Can Pic molt interessant però una mica costosa, a 
partir d’ara s’aniran alternant 



- Festes: totes obertes a les famílies, funcionen molt bé 

ESCOLA BELLPUIG: 

S’anomenen les activitats dutes a terme al llarg del curs: 

- Metodologia d’aprenentatge cooperatiu com a tret identificatiu de l’escola 

- Treball de tallers i projectes a tots els cicles 

- Curs d’educació emocional per adquirir recursos per treballar a l’aula 

- No es poden comentar els resultats de competències bàsiques perquè encara estan pendents 
dels resultats 

- Els resultats de les diagnòstiques molt positius 

- Tema del curs: literatura i personatges fantàstics 

- Celebració de 10 anys de construcció de l’escola: treball a les aules de10 anys 10 valors, 
representació de 10 anys 10 musicals a càrrec dels alumnes de cicle superior i festa de 
celebració 

- Grups flexibles de lectura gràcies al suport de l’Ampa pel que fa al monitoratge dels nens de 
les 12:30 a les 13h 

-  Les activitats programades s’han dut a terme totes excepte Sant Ponç que es va anul·lar per 
la pluja 

- S’han dut a terme totes les activitats proposades per l’Ajuntament 

- Altres activitats: Ciència pels infants, trobada de corals, cursa d’orientació i trobada esportiva, 
rebost solidari, jornada d’avis, activitats al casal d’avis i al centre de dia... 

- El projecte pati ha finalitzat després de 3 cursos 

- Assessorament pels mestres de com treballar les matemàtiques 

-  L’equip directiu ha renovat el PEC, el PLA TAC i el pla d’acollida 

- Totes les festes realitzades es valoren positivament 

ESCOLA EL ROSER: 

Els objectius proposats per aquest curs han estat els següents: 

- millorar els resultats dels alumnes amb necessitats educatives especials, s’estan valorant 

- millorar el clima escolar 

- reorganitzar l’estructura de treball del professorat per ser més eficaços, organitzats en etapes 
i metodologies concretes 

- millorar l’avaluació de l’expressió escrita 

- vinculació amb l’UVIC per una certa renovació pedagògica 

- Les celebracions i activitats dutes a terme han estat: sortida conjunta amb l’escola Bellpuig a 
Savassona valorada positivament , activitats al centre de dia i el punt jove per fer tallers a 
l’ESO, projecte càpsula a Vic, festes tradicionals 

- Es comenta que la setmana de la ciència es va proposar molt tard i es demana més antelació. 
Des de l’ajuntament ja ens avançaran les dates i posteriorment les activitats concretes en la 
que ens podem adherir o no. 

- Resultats de proves externes bones i a l’espera dels resultats de les competències. 

- Diada dels avis i àvies cada any amb més participació. 



AULA DE MÚSICA: 

Es mostren satisfets de les activitats realitzades, tan internes com externes. 

Es plantejava una dinàmica de comunicació i dinamització de l’aula per afavorir i dinamitzar el 
procés de matrícula i preinscripció. S’ha fet arribar la informació a les Ampes. Els alumnes de 
p5 i 1r de l’escola Bellpuig van assistir a un petit concert per promocionar l’aula de música. Es 
proposa repetir-lo i ampliar-lo a la resta d’escoles. 

AMPA PATULEIA:  

Les activitats que es fan a l’escola han estat natació i anglès. El funcionament és correcte 
gràcies a la participació de l’ajuntament. Se’n demana continuïtat també a l’escola Bellpuig. 

Les festes organitzades han anat bé. 

AMPA BELLPUIG: 

Al llarg del curs s’han  realitzat extraescolars d’anglès i packdart. Aquesta setmana es farà un 
sondeig pel curs vinent. Es valorarà el seguiment de l’anglès de la Patuleia. 

A l’assemblea de pares hi sol haver poca assistència i són reunions molt importants ja que es 
debaten temes molt rellevants. 

L’Ampa ha col·laborat en la castanyada, ha fet el calendari de l’escola, juntament amb l’Ampa 
de la Patuleia ha col·laborat en la Marató de tv3, han venut roses per Sant Jordi, han finalitzat 
el projecte pati a la festa de la primavera, han col·laborat a les portes obertes de l’escola, 
organitza les colònies i col·labora a la festa de fi de curs de dissabte vinent. A més han 
proporcionat el monitoratge del matí i del migdia de l’escola. 

AMPA ROSER: 

Organitza la venda de llibres a principi de curs, l’organització del cros, la venda de roses per 
Sant Jordi i la festa de fi de curs. De cara al curs vinent buscaran més coordinació amb la resta 
d’Ampes. Es comenta que no es va participar en la Marató per falta de coordinació però es van 
recollir diners amb els pastorets. 

Valoració Espai Jove 

Des de l’ajuntament s’informa que els curs vinent ens adherirem al projecte enxaneta i el suport 
escolar de 1r a 3r de primària quedarà cobert. L’espai jove cobrirà les necessitats dels més 
grans. 

Des de l’escola Bellpuig es valora que la coordinació amb l’espai jove s’ha anat perdent a 
mesura que ha passat el curs i es creu que falten recursos humans i materials. Tot i així es 
valora positivament. Es comenta que els alumnes de primària i secundària no es poden barrejar 
al punt jove. 

Des de l’ajuntament es parla de dos projectes paral·lels, que valen molts diners a l’ajuntament, 
però que farà els possibles per donar també els recursos necessaris al punt jove. 

L’escola del Roser valora el punt jove com a un espai que només hi assisteixen un seguit de 
famílies amb un perfil molt determinat. La coordinació dels tutors amb el monitor del punt jove 
no s’ha fet i es veu complicat des de l’escola pel que fa a l‘intercanvi de dades dels alumnes. 
Es proposa des de l’ajuntament que a principi de curs es faci una valoració dels nens possibles 
a assistir-hi i informar a les famílies amb antelació. Es recorda que l’espai jove és per nens que 
necessiten ajuda i no la poden rebre des de casa, és un espai públic donat com a administració 
local. Si és voluntat dels pares inscriure els nens a l’espai jove  no hi ha d’haver problemes de 
coordinació des del punt en que es fa la inscripció oficial. Es recorda que es fa una reunió 
informativa a les famílies on es parla de la coordinació que es farà amb l’escola. L’ajuntament 
es compromet a donar una còpia de la inscripció a l’escola on hi constaria l’aprovació d’aquesta 
coordinació. 

Fira del Tupí 

La patuleia comenta que van participar a la fira com cada any dins les seves possibilitats. 



El Bellpuig valora que van faltar molts nens a causa de les colònies programades per l’Ampa. 
Es valora que la ubicació no era tan òptim però es valora positivament la organització dels jocs 
i el nou funcionament del sorteig de les escultures. Comenta que sembla que no ens vam 
acabar de posar d’acord que les escultures eren en fang natural. L’Ampa comenta que la casa 
de colònies s’ha de reservar amb molta antelació i per això va coincidir. Es comenta que és 
important que hi hagi ombra on hi hagi activitats per nens.  

Els alumnes del Roser comenten que per fer les figures s’havien de saltar moments de classe i 
no els era fàcil de fer. Es comenta que es pot fer una valoració positiva però l’accés d’activitats 
entorpeix el ritme de l’escola.  

Des de l’ajuntament es reforça la importància de participar i viure la fira del poble. Des de 
l’escola es necessita temps i programació amb antelació. Des del Bellpuig es comenta que 
s’ubica dins l’àrea de visual i plàstica i hi participen tots els nens. S’acorda que es segueix la 
mateixa línia de cara a la fira de l’any vinent per incloure les escultures dins la programació. 

Es comenta que des de l’ajuntament es proposen un munt d’activitats i s’ha de decidir si es fan 
o no.  

Certamen de lectura “en veu alta” 

El Bellpuig valora positivament l’activitat, donant importància als poemes escollits. 

L’escola del Roser valora que l’espai és ideal pel nombre de nens participants.  

Des de l’ajuntament es comenta que si es vol ampliar el nombre d’escoles participants es 
podria cedir un espai municipal. Des de l’escola es valora que potser es faria feixuc si 
s’augmenta el nombre de participants. 

3. Calendari escolar: curs 2017-2018 

Festes locals: 23 de juliol i 21 de maig (2a Pasqua). 

Festes de lliure disposició: 

Escola Bellpuig: 13 octubre, 7 desembre, 30 abril i 12 de febrer  

Escola el Roser: 13 octubre, 7 desembre, 30 abril 

Escola de música: les mateixes que el Bellpuig 

Des de l’ajuntament s’agraeix l’acord arribat aquest any pel que fa al calendari escolar. 

El Bellpuig explica que a partir de trucades telefòniques s’acorda el calendari. Des del Roser es 
demana la possibilitat de posar-se d’acord amb una trucada de telèfon. Es comenta que en 
municipis més grans és l’ajuntament i inspecció qui decideix el calendari.  

Cal remarcar que amb l’institut de Calldetenes és important coincidir ja que els germans grans 
del Bellpuig hi van. 

4. Inscripcions i disponibilitat de places curs 2017-2018 

Patuleia: places ocupades 

1 plaça de 0 a 1 anys 

11 places d’1 a 2 anys 

20 places de 2 a 3 anys 

Bellpuig: 

P3- 23 preinscripcions 

P4- 1 preinscripcions 

1r- 1 preinscripció 



Vacants a alguns cursos 

Roser: 

P3- 10 inscripcions, 15 vacants 

P4- 8 vacants 

P5- 4 vacants 

1r i 2n- 5 vacants 

3r, 4t, 5è i 6è- no hi ha vacants 

1e eso- 4 vacants 

3r i 4t eso-3 vacants 

Aula de música: 

De cara al setembre es tornarà a fer campanya de promoció. La matrícula és viva tot el curs. 
S’intentarà donar més cobertura als alumnes que donen la base a l’escola (p4, p5, 1r i 2n) 

Des de l’ajuntament es comenta que és un pilar important al poble, s’hi destinen molts diners, i 
els agradaria molt que totes les famílies del poble se la sentin seva i hi participin ja que és una 
escola municipal de tots. Es pregunta si des del Roser se sent com una escola municipal seva. 
Des de l’aula es comenta que es volen estirar les famílies de les dues escoles, poder tenir 
contacte amb les mestres especialistes de l’escola per ampliar el coneixement d’aquesta aula. 
La Pau es compromet a reunir-se amb l’Alícia del Roser per acostar-se més al centre. Es 
demana que des del Roser es parli de l’escola de música. Des de l’aula es comenta que els 
horaris no s’enllacen a l’acabar l’escola i, per tant, hi poden assistir els alumnes de les dues 
escoles. S’agraeix als responsables del canvi d’horari del conserge de l’escola per facilitar les 
entrades i sortides. 

5. Activitats curs vinent 

Projecte enxaneta 

Projecte impulsat pel Consell Comarcal com a prevenció d’aquells alumnes amb risc de fracàs 
escolar conjuntament amb l’assessorament pedagògic de la universitat de Vic que fan la 
selecció dels mentors que portaran un grup de 8 nens. És un projecte preventiu per detecció de 
problemes educatius que inclou a l’ajuntament, les famílies i els alumnes per tal de millorar el 
rendiment escolar dels infants amb necessitats d’ajuda a través de diverses sessions 
setmanals. És un projecte que val molts diners i que l’ajuntament està disposat a invertir i com 
a mestres es demana certa dedicació. 

Des del Bellpuig es segueix endavant amb l’adhesió i estan pendents d’una reunió per parlar de 
l’organització dels dos anys que es durà a terme el projecte. 

Des de l’escola el Roser es mostren reticents ja que l’experiència els mostra que són nens molt 
petits i analitzant-los no han trobat perfils adients segons les característiques demanades. Es 
comenta que les demandes d’ajuda haurien de sorgir dels centres i no al revés. Des de 
l’ajuntament es dóna més temps de reflexió per l’escola del Roser per decidir si s’adhereixen o 
no. 

Setmana de la ciència 

Calendari: del 13 al 19 de novembre sota el tema “El turisme sostenible” 

Jornades Aeròdrom 

Calendari: 6, 7 i 8 d’abril 

Xerrades i tallers informatius Recollida selectiva 



La propera primavera (abril, maig) durant el curs escolar caldrà fer activitats informatives 
organitzades des del Consell Comarcal. La idea seria muntar una ecoestació on fer la formació 
per les escoles a més d’una xerrada a l’escola. 

Millora de la circulació i la mobilitat 

Es comenta que les sortides de les escoles encara són conflictives. Fa falta treballar la mobilitat 
a les escoles. Es proposa convertir en peatonal el carrer Calldetenes. Es comenta que és 
necessari contemplar la necessitat de poder entrar amb un cotxe per poder descarregar. Des 
del Roser les tres sortides ja espongen el transit però es proposa un pitstop, una zona de 
càrrega i descàrrega de nens.  Es proposa una zona de càrrega i descàrrega davant la 
Patuleia. 

Aplec de Sant Ponç 

Calendari: 11 de maig 

Activitats extraescolars ofertades per les AMPA 

Les Ampes han de pactar la continuïtat de l’anglès al Bellpuig com a extraescolar amb el kids 
and us. 

CURS D’SCATCH: De ara al curs vinent es farà un curs d’iniciació i un curs de segon nivell. Es 
farà a l’escola Bellpuig durant el primer trimestre fins a Nadal. 

 

5. Proper Consell Escolar 

Es proposa el dilluns 9 d’octubre a les 18h. 

6. Altres 

Es comenta que es centres educatius estaran connectats a la fibra òptica tan aviat quan arribi 
al poble. 

 


