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ESCOLA "LA VALL DEL TERRI"
CORNELLÀ DEL TERRI

El Consell Escolar es reuneix el dia 11 d'octubre del 2016 a les nou i cinc minuts del vespre, sota la
presidència de la Directora del Centre Pilar Martí Burch.
Assistents:

Representants del Claustre: Anna Bagó, Ma. Teresa Falgueres, Imma Mariscot i Dolors Puig.
Representants dels pares: Maite Puigdevall i Mireia Planas.
Representant del PAS: Lluís Masanas.
Representant de l'ajuntament de Cornellà del Terri: Salvador Coll.
Representant de l'ajuntament de Palol de Revardit: Jordi Farrés.
Cap d'Estudis: Susanna Estany.
Secretària: Anna Homs.
Gemma Renart (representant dels pares) i Eva Xargayó (representant dels pares) excusen la seva
absència.
Es desenvolupen els temes que ens ocupen:

1. Aprovació de l'acta A03/2015-16
L'acta A3/2015-16 és aprovada per consens. En aquest punt s’explicita que:
 A03/2015-16 Punt 4. S’elimina la menció de dieta vegetariana.
 A03/2015-16 Punt 5.1. Aplicació d’un descompte de 13€ en la compra de llibres on-line.

2. Presentació del curs 2016-17
Pilar Martí exposa les següents particularitats:
 Matrícula:
Cursos
Alumnes

P3
25

P4
28

P5
27

1r
34

2n
43

3r
26

4t
30

5è
33

6è
33

 Adjudicació d’una vetlladora a 2n i 5è, 15 hores.
 S’ha ocupat un espai de l’antic edifici de mestres per tal d’ubicar un grup classe de 5è.

3. Aprovació de la Memòria del curs 2015-16 (annex)
Es clarifiquen dos aspectes que configuren el document:


Horari del SEP (Suport Educatiu Personalitzat): es respectava l’horari de SEP però després sí
hi havia algunes activitats.



El descens de les qualificacions obtingudes en les proves corresponents a les Competències
Bàsiques de 6è s’explica tot considerant la particularitat del grup classe: nombre important
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d’alumnes amb dificultats específiques d’aprenentatge i manca d’adaptació de les proves i dels
criteris de valoració en relació a les problemàtiques esmentades.
En acabat, els membres del Consell Escolar acorden aprovar la Memòria del curs 2015-16.
4. Aprovació de la Programació General Anual, PGA 2016-17 (annex)
En aquest punt s’inclouen algunes activitats:
 Sortida de cicle superior: parc aventura. “La Selva de l’aventura”. 15 de juny. 15,50€/alumne.
 Activitat dels cicles mitjà i superior: Jumicar. Activitat a l’escola. 12 de maig.
I es destaca algun aspecte:
 Autorització familiar per a assistir al SEP. Si no s’accepta el recurs, la família implicada
queda assabentada de la iniciativa del tutor.
 Indicador de progrés: millorar en un 2% els resultats de les competències bàsiques de 6è.
Millora que contempla la mitjana de valoracions obtingudes al llarg dels últims 4-5 anys.
Concretat el document, el Consell Escolar aprova la PGA 2016-17.

5. Aprovació del Pla de Funcionament i dels preus de menjador 2016-17 (annex)
 Es dóna a conèixer alguna novetat del servei de menjador:
- Possibilitat d’acollir-se al raspallat de dents amb aigua (alumnat de Primària). Estris de
neteja guardats en caixes personals.
- Introducció d’ingredients nous i elaboració de plats més gustosos.
- Dinamització de l’esbarjo i incorporació de nou monitoratge.
 Es constata que el document no fa referència a les dietes per a l’alumnat amb intoleràncies
i/o al menú especial per motius de creença religiosa.
 La fitxa de menjador es manté per aquest curs:
- Fixes: 5,25 € diaris (a partir de deu menús mensuals)
- Eventuals: 5,75 € diaris (fins a nou menús mensuals)
 Enguany finalitza el contracte entre Serunion i AMIPA. Caldrà considerar l’assumpció de la
gestió del menjador. Sorgeixen dues alternatives:
- Renegociar el contracte.
- Possibilitat de gestió per part del Consell Comarcal.
 Els beneficis obtinguts reverteixen en la millora del servei, en la reposició de material...
Es conclou aprovar el document.

6. Aprovació del catàleg de protocols que modifiquen les Normes d'Organització i
Funcionament del Centre (NOFC) (annex)
Coneguts els protocols i els marcs d’actuació referents a salut, convivència... i determinats pel
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Departament d’Ensenyament, els reunits en donen el seu vist i plau i el document és
actualitzat i aprovat.

7. Aprovació del Projecte Educatiu del centre, ja revisat en l’últim Consell Escolar
(annex)
Incorporades prèviament les esmenes exposades en l’últim Consell Escolar, el PEC és aprovat.

8. Comissions del Consell Escolar: de convivència, de menjador i econòmica.
Es recorden els membres que configuren les comissions:
Convivència

Pilar Martí

Teresa Falgueres i Dolors Puig

Menjador

Pilar Martí

Montse Fuentes i Montse Torrentà

Econòmica

Anna Homs i Pilar Martí

Imma Mariscot

Maite Puigdevall i Gemma Renart
Anna Bagó

Maite Puigdevall

Mireia Planas i Eva Xargayó

9. Manteniment del pati d’infantil
Per tal de donar continuïtat a la millora del pati d’infantil i al seu manteniment, s’acorda la
implicació conjunta dels ajuntaments de Cornellà del Terri i Palol de Revardit, l’AMIPA i l’escola.
Mesures:
 Aprofitar el material que estigui en bon estat.
 Elaborar un llistat de l’equipament nou necessari, el qual serà costejat per tots
(ajuntaments, AMIPA i escola).
 L’ajuntament de Cornellà instal·larà una caseta de fusta i una estructura de joc
homologades.
 Els alumnes de 6è pintaran els elements físics desgastats. L’escola i l’AMIPA assumiran la
despesa de pintura.
D’altra banda, es comenta la preocupació que suposa la presència de gats i els excrements que
escampen. Resulta difícil trobar una solució eficaç i resolutiva.
Abans de finalitzar el punt que ens ocupa, des de l’escola es realitza una última petició a
l’ajuntament de Cornellà: reomplir la sorrera.

10. Material d’Ed.Física i psicomotricitat
Degut a que desapareix material d’educació física que l’escola té al pavelló, properament
disposarem d’una gàbia per a les pilotes, però es dóna a conèixer una proposta per a guardar
altre material propi de les especialitats i que ha estat comprat pel centre:
 Aixecar una paret unida a les estanteries del magatzem del pavelló i col·locar una porta
per tal de tancar aquest espai. El material quedaria ben desat i seria inventariat per
responsables de l’escola.
La demanda és recollida per l’ajuntament de Cornellà.
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En aquest punt també s’explica que la dinamització de l’esbarjo es realitza cada dilluns i
s’utilitzen diversos espais (pati, pavelló i camp de futbol). Es comenta que s’ha iniciat amb una
bona acollida.

11. Eleccions al Consell Escolar
Es comunica que abans de finalitzar l’any es convocaran eleccions al Consell Escolar per tal de
renovar-ne la meitat dels seus membres (representants de mestres i pares). Tot seguit es
relacionen els noms de les persones que finalitzen la seva tasca i que poden ser substituïts:
Sector mestres: Ma. Teresa Falgueres i Imma Mariscot.
Sector pares: Gemma Renart i Mireia Planas (substituint Eva Coll).

12. Informacions vàries
12.1. Abonaments pressupostats pendents. Pròximament l’escola rebrà:
 De l’AMIPA: 2.200€ per a material audiovisual (projector interactiu d’una aula de 4t)
i material de dinamització del pati.
 De l’ajuntament de Palol de Revardit: 500€ destinats a material informàtic (un
ordinador per al despatx).
 De l’ajuntament de Cornellà del Terri: 4.000€ en concepte de material escolar i
agendes per al conjunt d’alumnes empadronats al municipi.
Es complementen amb altres aportacions:
 Equipament de sonorització: despesa aproximada de 1.900€ assumida per l’AMIPA i
l’ajuntament de Cornellà.
 Equipament musical (micròfons i complements): l’AMIPA es fa càrrec de l’import,
uns 500€.
12.2. S’informa sobre les queixes veïnals referides a l’actitud incívica d’alguns conductors que
ocupen zones d’estacionament prohibit (entrades de pàrquings, espais de càrrega i
descàrrega). Aquests també envaeixen el pas de vianants.
12.3. Lliurat el llistat de demandes a l’ajuntament, aquest prioritzarà els arranjaments més
immediats per aquest any i inclourà la resta en el pressupost del proper.
12.4. L’ajuntament de Cornellà informa:
 Les obres del nou parc infantil han estat paralitzades fins aleshores perquè s’ha
hagut d’esperar el subministrament de material resistent per a assegurar-ne un
mínim manteniment posterior.
 La subvenció de 6.000€ que l’ajuntament ha rebut de la diputació de Girona
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s’invertirà en el manteniment del pati (millora de la pista i altre material).
 A partir del gener preveu construir una passarel·la que enllaci amb l’aula de música i
un escenari per a celebrar festivitats.
 Aquest any, l’ajuntament ha esmerçat un total de 150.000€ en el manteniment i
funcionament de l’escola.

13. Precs i preguntes, suggeriments i propostes
13.1. L’ajuntament proposa organitzar una rua de Carnaval, el 24 de febrer a partir de les
tres de la tarda. Els alumnes vestirien disfresses fetes amb material reciclat.
L’escola desestima el suggeriment: es volen evitar diferències entre l’alumnat, en relació
a l’elaboració més o menys acurada de la disfressa feta a casa; en cas de confeccionar el
vestuari a classe, l’activitat suposaria massa sessions de treball. Tanmateix, el 24 de
febrer és dia festiu de lliure disposició. L’escola celebrarà la setmana de consignes
voluntàries.
L’ajuntament es planteja la rua a partir de 2/4 de cinc de la tarda.
13.2. La manca d’espais en un futur immediat, motiva que els presents acordin informar
formalment d’aquesta circumstància als Serveis Territorials. S’enviaran comunicats per
separat, des de diferents estaments: AMIPA, ajuntament i Consell Escolar.

S’aixeca la sessió quan són tres quarts d’onze de la nit.

Cornellà del Terri, 12 d'octubre de 2016
ViP
Equip Directiu

