
Consell Escolar Municipal.  
 
Dilluns 8 d’octubre a les sis de la tarda a l’Aula de Cultura 
 

1. Aprovació de  l’acta de la sessió anterior 
 

2. Pla anual del curs 2018-2019 
 

- Patuleia  
- Llar d’Infants El Roser  
- Escoles 
- Aula de Música 
- Activitats extraescolars i projectes  de l’AMPA. Reconeixement de la 

feina que fan les AMPA amb la organització de les activitats 
extraescolars. Recordar que des del curs passat hi ha dos grups 
diferents d’angles, des de l’ajuntament s’ha cedit un dels locals per 
fer una d’aquestes activitats d’angles. Creiem que com a ajuntament 
una de les nostres obligacions es la de facilitar espais a totes les 
entitats que vulguin fer alguna activitat beneficiosa pel nostre 
municipi i en aquest cas vam creure que era necessari cedir aquest 
local per evitar desplaçaments fora del poble, cobrir una necessitat i 
aconseguir millorar l’oferta d’extra escolars (intentar que l’anglès 
sigui accessible per totes les butxaques) 

 
3. Matrícula definitiva per cursos i  places vacants. Molt important de cara a la 

matricula viva i per saber quina es la situació real de cada centre. 
 

4. Recordatori de festes locals i festes de lliure disposició ( pasqua granada 10 de 
juny i 22 de juliol – dilluns de festa major- ) 

 
5. Activitats diverses. 

 
- Consell d’Infants. Projecte que iniciem aquest curs amb la 

participació confirmada dels alumnes del roser i volem que sigui una 
eina per iniciar els més petits en la participació ciutadana, per 
implicar els nens en el dia a dia del nostre poble ja que vaguin a 
l’escola que vaguin comparteixen un entorn i un projecte comú que 
es Sant Julià de Vilatorta. Per nosaltres es un projecte molt 
important on hi hem posat molt il·lusió ja que es una bona ocasió per  
aconseguir estrènyer llaços entre els alumnes de les dues escoles.  
 

- Aula d’Estudi. Un any més l’ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
ofereix un espai de reforç escolar on els nens de primer a 6é poden 
tenir un espai on fer la feina i reforçar les assignatures que més els 
hi costen acompanyats per el tècnic de joventut i una educadora ( 
Judit Erra ) que els ajudarà a reforçar aquelles matèries que més els 
hi costa. D’entrada començarem amb dos grups un de grans ( on hi 
tenim previst encabir els nens de 5é, 6é i secundaria ) i un de petits 
on hi aniran els primers cursos de primària. Aquest any intentarem 
donar una atenció més individualitzada als nens i l’objectiu es que 
les ratios siguin més petites i es pugui donar una atenció més 
individualitzada.  

 
- Projecte Enxaneta: Seguim un any més amb el projecte. L’ any 

passat en vam quedar molt contents i esperem que aquest curs 



entre l’aula d’estudi i aquest projecte puguem donar una bona 
atenció als nostres infants.  

 
- Projecte d’higiene bucodental. Des del curs passat, l’AMPA de 

l’escola Bellpuig ha tirat endavant un projecte per aconseguir que els 
nens agafin l’hàbit de rentar-se les dents després de dinar. Aquesta 
iniciativa ha suposat una despesa important que han assumit l’ 
AMPA de l’Escola. Enguany diputació de Barcelona ofereix 
subvencions per fomentar la higiene bucodental i des de 
l’ajuntament hem pensat ens sol·licitar-la per ajudar l’AMPA del 
Bellpuig a costejar el projecte i convidar a l’escola del Roser a 
formar-ne part.  

 
- Activitats dia internacional contra la violència de gènere. La proposta 

seria fer el taller amb els alumnes de 6è de primària, 1r, 2n, 3r i 4t 
d'ESO. El taller es faria a la sala de conferències del pavelló el 
dilluns 19 de novembre i es faria en dos torns: 

 
De 9 a 11: alumnes de 6è de primària i 1r d'ESO (ho farien 
conjuntament amb els alumnes de 6è del Bellpuig) 

 
De 11 a 13h: alumnes de 2n, 3r i 4t d'ESO 

 
És la data més propera al 25N que s'ha pogut concretar amb 
l'associació Mousiké.  

 
- Implantació del pla de mobilitat a les escoles. Com ja sabeu, fa 

temps que estem buscant la manera de millorar la seguretat de les 
entrades i sortides de les escoles. Des de Mossos d’Esquadra es va 
fer un pla de mobilitat i se’ns va recomanar la implantació d’un carril 
Pit- Stop per tal de millorar la fluïdesa de transit en els punts més 
conflictius. Després d’estudiar aquest projecta amb els tècnics 
municipals vam arribar a la conclusió que només era una solució 
viable pel carrer Ramon Llull ja que l’amplada del carrer Calldetenes 
feia impossible la implantació. En el cas del carrer Calldetenes, 
penso que no hi ha gaire res a explicar, la peatonalització ha estat 
un èxit i la majoria de famílies han entès molt bé la necessitat 
d’aparcar al carrer JV.Foix i Pare Cazador. 
 En el cas del carrer Ramon Llull s’ha tirat endavant per intentar 
allunyar els cotxes de l’escola fent que el carril de carrega i 
descarrega només sigui utilitzat per aquelles famílies de alumnes 
més grans que van amb el temps just i només han de parar a la 
porta de l’escola per recollir o deixar els nens. 
Aquelles famílies que tinguin nens més petits es recomana que 
aparquin els cotxes als carrers Pare Menyanet o avinguda Sant 
Llorenç i s’acostin a l’escola caminant, deixant així lliure el carrera 
Ramon Llull. Aquest es un projecte que s’ha portat a terme després 
d’un estudi de mobilitat i que fonamentalment persegueix l’objectiu 
de millorar la seguretat dels nens que surten i entren de l’escola. 
Aquest projecte ha de quedar complementat amb la creació de 
noves places d’aparcament de cara a finals d’any- 

 
-     Escola de pares. Ja sabeu que durant el mes de febrer intentem 
organitzar un cicle de dues o tres conferencies que responguin a algun 
tema educatiu que inquieti a les famílies. Ens agradaria que el consell 



escolar ens proposes algun tema per abordar durant aquest cicle de 
conferències ( salut, sexualitat, rabietes, trastorns de l’aprenentatge...) 
 
-    Setmana de la Ciència  
 
-    Marató de TV3. 16 de desembre i aquest any tots els beneficis es 

dedicaran a la lluita contra el càncer.  Des d’aquí convidem a les a organitzar 
activitats conjuntes 

 
-    Carnestoltes. ( 1, 2 i 3 de març  ). No perdem l’esperança de poder 

organitzar una festa conjunta el divendres 1 de març però tenint en compte la 
realitat de les dues escoles convidem a les AMPA a formar part del carnestoltes 
local que es farà el 2 de març. 

 
-    Fira del Tupí. Tradicionalment la fira del tupí s’acostuma a fer l’últim 

cap de setmana de maig, però aquest any el 26 de maig tenim eleccions 
municipals i tot apunta que la fira s’avançarà al cap de setmana del 18 i 19 de 
maig. En consells escolars anteriors, m’havíeu dit que el format actual us 
semblava una mica ferregos i que caldria un canvi. Potser hauríem de buscar la 
manera de aconseguir fer alguna activitat més dinàmica i més atractiva per els 
nens ( fer que els nens organitzin una gimcana adreçada els visitants per 
aconseguir que aquets coneguin el municipi). En tot cas proposo la creació 
d’una comissió amb representats de les tres escoles per tal d’organitzar 
l’activitat. Ens hauríem de reunir el més de març ja que la convocatòria 
d’eleccions obligarà a accelerar els preparatius de la Fira.  

  
-    Sortida a Sant Ponç. 11 de maig dissabte ( aquest any l’aplec cau en 

dissabte). Tot apunta que l’aplec es celebrarà el dia 11 però intentarem que els 
nens puguin fer alguna activitat el divendres 10 ( pujar a Puigsec o alguna cosa 
per l’estil )  

 
 
      6. Altres 

 


