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A Caldes de Montbui, a 17 de setembre de 2019 a les 17,10 de la tarda es dóna per
iniciada la reunió del Consell Escolar del centre amb l’assistència de tots els seus
membres menys la Sra. Núria Hernández, el Sr. Ramon Tor, com a representants del
professorat el Sr. Jaume Ferrer com a representant de la titularitat, degudament
excusats i per part de l’alumnat la Srta. Inés Sanz. Com que la representant Inés Sanz
no ha comparegut a cap de les reunions a les que se l’ha convocat, es comenta la
possibilitat d’una renúncia, i que assisteixi en el seu lloc el següent representant
escollit.
En aquest cas vam comptar amb l’assistència del Sr. Pep Busquets com a representant
de l’Ajuntament de Caldes,
Amb el següent ordre del dia:
1.- Lectura de l’acta de la reunió anterior.
2.- Substitució dels membres que han estat baixa al Consell Escolar
3.- Objectius del curs.
4.- Aprovació sortides escolars curs 19-20
5.- informació de l’estat de la matrícula.
6.- Precs i preguntes.
Un cop fetes les presentacions dels membres del consell cap el nou representant de
l’Ajuntament, pren la paraula el Sr. Gregori Martinez per informar del total d’alumnes
amb el que s’ha començat el curs.
La xifra total de l’alumnat matriculat al centre és de 1199, tot i que a data d’avui
encara no es pot donar per tancada la xifra. El nombre és molt satisfactori tot i que els
cursos baixos és on encara hi ha alguna plaça lliure. En aquests moments a P-3 hi ha 5
places per cobrir, a P-4 n’hi ha 6, i a 1r de primària estaríem amb 2 places lliures. La
resta de cursos, a primària fins i tot per sobre la ràtio. Hi ha cursos però que la
situació és igual per la resta d’escoles de Caldes.
1.- Objectius pedagògics del curs:
Projecte SUMMEM:
Dintre dels objectius pedagògics, l’objectiu és seguir amb la implantació del projecte
del SUMMEM i si és possible ampliar. S’està mirant si seria possible incloure una petita
idea d’aquest projecte a 1r de batxillerat.
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Cultura avaluativa:
Degut al canvi de criteris pel canvi de la llei durant el curs passat es fer també un canvi
de butlletins de notes. Aquest procés va fer-se molt ràpid.
Modificar les instruccions d’avaluació de Secundària per adaptar-les a l’avaluació
competencial i per dimensions.
Es vol garantir que a totes les activitats avaluatives hi hagi una frase amb un aspecte
positiu i un a millorar.
.
Tecnologies de la informació:
S’han d’adequar les competències digitals de manera que els nostres alumnes estiguin
preparats per a la societat en la que han de viure.
Seguir treballant amb la robòtica i ampliar si és possible.
Millorar dels competències de l’alumnat:
Obtenir més bons resultats de les proves de competències bàsiques del departament.
Es fa un incís per comentar que des de l’escola no es fan públics els resultats de les
competències bàsiques. En aquest moment es mostra el gràfic on es pot veure una
mostra dels resultats de l’alumnat de 6è. Es pot constatar que pràcticament en totes
les competències els resultats obtinguts estan per sobre de la mitjana.
Es comenta que en les properes proves de 4t d’ESO podria haver-hi una prova oral.
Potenciar la llengua angles a l’escola.
S’informa que pel curs 2019-2020 l’escola ha ofert la possibilitat de cursar el batxillerat
dual. Això permet a l’alumne/a que fent una formació de 6 crèdits en llengua anglesa,
quan s’acabi s’obtingui una titulació del batxillerat i també la titulació americana de
High School. Aquest curs hi ha hagut 17 inscrits. Avui mateix s’ha fet la prova de nivell.
Sembla que la prova no ha estat molt difícil, però fins a finals de setembre no
s’obtindran els resultats.
També s’informa que per aquest curt 19-20 es tornarà a oferir el nivell ADVANCED
d’anglès. En aquest moment hi ha 8 o 9 alumnes inscrits/es.
El Sr. Gregori Martinez dóna una informació que és confidencial. Com en els darrers
cursos s’havia demanat portar 2 auxiliars de conversa en anglès. Sembla ser que
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l’empresa que ho gestionava fins aquest curs ha tingut problemes, i possiblement més
de 400 auxiliars es quedaran sense poder venir. Cal veure com acaba aquest problema.
Medi ambient:
Seguir en la línia d’escola verda. Estalvi energètic.
S’intentarà no donar paper a les famílies.
Fomentar el reciclatge dels residus, tant dins l’escola com participant en diferents
campanyes.
Enfortir la participació de l’alumnat:
Fer partícips a l’alumnat de l’organització de diferents esdeveniments que es facin a
l’escola i convidar també als ex-alumnes.
Dimensió interior i educació emocional:
Vetllar per la continuïtat i la consolidació del treball de les dimensions interior, social i
emocional a totes les etapes de l’escola.
Pastoral i acció social:
Seguir amb el servei comunitari.
Es presenta el lema de l’escola pel curs 19-20 “les petites coses”. S’informa que s’han
fet unes xapes amb el lema i s’han donat a tot l’alumnat.
Canvi metodològic a infantil i primària
Seguir amb la gamificació a infantil i primària i canviar la manera de fer algunes
matèries motivant-los amb el joc.
Estructurar les tutories personals
S’incorporaran a 4t de primària
Restructuració dels patis
Es vol fer un canvi en la distribució dels patis. Potser oferint altres activitats que no
siguin futbol.
Es demana per part de l’alumnat si seria possible posar més banc a secundària doncs hi
ha moments o dies que són insuficients per l’alumnat.
Es vol crear una comissió amb representació de tots els àmbits per decidir-ho.
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Per millorar la convivència entre l’alumnat, seguirem en el projecte
#AquiProuBullying.
Hi ha una aplicació que es diu B-resol, per es podria fer servir per intentar tenir més
informació en casos de problemes amb alumnes. S’envia informació totalment
anònima.
Per part de la representació dels pares es comenta que a vegades a les aules s’ajunten
els alumnes amb diferents comportament i moltes vegades els resultats no són tan
bons com s’esperava. A vegades es fa difícil de compensar.
Menjador escolar:
Millorar la qualitat del menjar: ecològics i de proximitat registrat als menús.
Per una intervenció del representat dels pares, sembla que aquest objectiu de moment
s’està complint. Els comentaris dels fills és que tot sembla més bo.
Extraescolars:
S’han oferit activitats noves. Algunes possiblement no es podran portar a terme per
manca d’alumnat. D’altres és possible que s’obrin. Aquest curs s’ha ofert xinès que era
una petició d’algunes famílies. També s’ha oferit batucada que no s’ha pogut fer.
El Consell Escolar un cop escoltada la direcció del Centre, aprova els objectius
elaborats per l’Equip Directiu per al curs escolar 2019-2020
4.- Sortides programades pel curs 19-20
Es fa un resum de les activitats programades pel curs 19-20.
Des de direcció pedagògica de primària es fa comenta que en principi les sortides
seran com les que es van realitzar durant el curs 18-19. Es comenta que el proper mes
d’octubre es fan les convivències de 4t i 6è de primària, i les de P-5 i 2n de primària es
fan més a final de curs, entre maig i juny.
Es demana per part de la representació dels pares com és que hi ha convivències que
es fan tant a l’inici de curs. S’informa que l’objectiu és perquè es pugui cohesionar el
grup.
A P3. Durant el primer trimestre es farà un taller. Però es farà a l’escola. Pel segon
trimestre dintre de l’itinerari de la granja, aniran a la Granja Les Pedres.
I tenen pendent de confirmar una sortida a la fundació Joan Miró.
AP4 Aniran a Mas Banyeres el novembre. Tenen una sortida a la biblioteca de Caldes. I
al novembre també els venen a fer una obra de teatre a l’escola.
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Al segons trimestre van al Liceu de Barcelona.
A P5 dintre de l’itinerari Festa Major fan una sortida a la Casa dels entremesos, durant
el primer trimestre. En el segon trimestre van a l’Aquarium de BCN dintre de l’itinerari
pingüins. I també tenen 2 teatres un que venen a l’escola a fer-lo “El riu a l’escola” i un
altre en anglès “Ziggies space ship”.
Al tercer trimestre tenen un taller de l’escola de l’AECC que els fan a l’escola. Van a
Thermàlia i van de convivències.
A 1r tenen un taller a l’escola del Consorci de Residus. Pel novembre van a la Masia de
Can Deu a Sabadell.
Al desembre venen a l’escola i els fan un taller de l’agència catalana del consum i tenen
una obra de teatre a l’escola que es diu “Land”.
Durant el segon trimestre van a Cosmocaixa. A Veure “calaix de sons”. Van a
Thermàlia. I pel març van al Montseny.
El 14 d’abril van al Museu Picasso .
A 2n tenen un taller a l’escola del Consorci de Residus. Venen a l’escola.
Van a Mon Sant Benet a on fan un taller de cuina. I tenen una visita a la biblioteca de
Caldes.
Pel 2n trimestre tenen una obra de teatre en anglès “Goldilocks”. Van a Thermàlia i
van una sortida al Museu de les matemàtiques.
Durant el tercer trimestre els faran una taller els de l’escola de l’AECC “El bosc
encantat”. I van de convivències de l’11 al 12 de maig.
A 3r tenen una sortida a Can Ribas “Cohesio d’equip”. Al novembre tenen un taller del
Consorci de Residus. El dia 29 de novembre els fan un teatre “Adeu Peter Pan”.
I al desembre els faran un taller de l’Agencia Catalana del Consum que venen a l’escola
a fer-la.
Durant el tercer trimestre tenen un taller de l’AECC “Protecció solar” i tenen una
sortida el 5 de juny al Parc de les olors a Santa Eulàlia.
A 4t. Tenen les convivències a Can Miquelo.
Els faran un taller del Consorci “Inventem amb les deixalles” i tenen una sortida al
Planetari i visita al Cosmocaixa.
Durant el segon trimestre van a la biblioteca i tenen un teatre en anglès “Aladin”.
Pel que fa al tercer trimestre van a Sant Esteves de Sesrovires “Guerrers de la llum”.
Està prevista una visita a la fàbrica Danone però no està encara tancada.
A 5è tenen una xerrada del programa d’anelles que venen a l’escola a fer-la. Tenen un
taller de malbaratament alimentari “som gent de profit”.
Tenen una sortida a les coves del Toll de Moia.
Fan el taller del Consorci de Residus “Fem sabó”i de l’Agència catalana del Consum
“Em compres un somriure”
Durant el segon trimestre van a Thermàlia. I pel tercer, van a Mon Sant Benet Fan un
taller sobre l’edat mitjana i una visita guiada i van a les Mines de Cardona.
6è van de convivències a Vilanova de Sau.
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Els venen a fer una xerrada sobre internet segura.i una xerrada de Consumim icones de
l’Agencia Catalana de Consum.
Van al museu de la ciència de Terrassa el mes de març i tenen un teatre en anglès a
l’escola “Ulysses”
Pel juny van a Barcelona a Gaudi experiència i tenen uns tallers a Thermàlia.

Pel que fa a les sortides de secundària es continuarà fent una sortida per trimestre.
A 1r d’ESO aniran a Capellades el 5 de desembre i al Parlament de Catalunya el dia 25
de novembre. Aniran el dia 10 de març a la Fundació Pau Casals i el dia 12 de juny
faran la sortida a Arenys de Mar.
A 2n d’ESO aniran el dia 8 de novembre al CAR de Sant Cugat, i el dia 13 de desembre
al Parc Eòlic de Rubió a l’Anoia. El dia 14 de febrer aniran al Festival de Circ de Girona i
del 18 al 20 de maig aniràs de convivències a Cantonigros.
A 3r d’ESO el dia 10 d’octubre faran una sortida de cohesió de grup a Castellvell i la
sortida de fi del primer trimestre serà al Museu del Cinema de Girona el dia 13 de
desembre. La sortida del 2n trimestre encara no està concretat el dia però aniran a TV3
i Catalunya ràdio i al Canal olímpic. I pel que fa al tercer trimestre faran una sortida a la
platja, i alguns alumnes aniran d’intercanvi a Taunusstein.
A 4t d’ESO la sortida del primer trimestre és al Museu de les matemàtiques el dia 13 de
desembre. Durant el segon trimestre faran el viatge de fi d’estudis i durant el tercer
trimestre faran la sortida a la platja amb els alumnes de 3r d’ESO.
Pel que fa a 1r de batxillerat faran durant el segon trimestre una sortida per modalitats
el dia 21 de febrer. Uns aniran a l’Hospital de Mollet, uns altres a la Fageda d’en Jordà i
la resta al Cosmocaixa. I durant el tercer trimestre aniran el dies 30 i 31 de març a
Ascó. Uns altres aniran el dia 17 d’abril a Fem agora. I també tenen la sortida del saló
de l’ensenyament el 19 de març.
Respecte l’alumnat de 2n de batxillerat, aniran el dia 28 d’octubre al teatre de Ponent
a veure Terra Baixa. Durant el segon trimestre aniran el dia 3 de desembre al teatre de
Ponent a veure “Lazarillo” i el dia 21 de gener a veure “Mirall trencat” tambe al teatre
Ponent. Pel que fa al tercer trimestre aniran també per modalitats uns a l’Hospital de
Mollet, uns altres a Barcelona a veure art urbà i altres al Cosmocaixa. Aniran a veure
“luces de bohemia” al teatre Ponent. També tenen opció d’anar al saló de
l’ensenyament i si és el ca, la sortida de viatge de fi d’estudis que seria els dies de l’1 al
3 d’abril. En aquest cas però només es fa si hi ha un 75% de l’alumnat que ho accepta.
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El Consell Escolar dóna la seva aprovació a la informació de les sortides programades
pel curs 19-20.

3.- Moviments de personal i d’alumnes.
Es fa una lectura dels moviments del professorat que hi ha hagut a l’escola des de’l dia
28 de juny de 2019.
El titular informa que el procés de selecció de personal s’ha dut a terme conforma
indica la normativa vigent i el Reglament de Règim Interior del Centre.
El Consell Escolar aprova la proposta i informe presentat pel titular del Centre.

Es demana com ha anat el tema del reciclatge de l’oli. Si va funcionar o no.
No es veu tampoc massa consciència per part de les famílies.
Es comenta que potser algunes segueixen amb la seva rutina i el segueixen portant a la
deixalleria.
Per part de la representant de l’AMPA s’informa que en alguna reunió anterior es va
demanar com era que l’AMPA no participava en la rua de Carnestoltes. S’informa que
si hi ha interessats en qualsevol activitat, cal que s’enviï un e-mail a l’AMPA informant
d’això i l’AMPA intervindrà.
Es demana també com és que no s’ha passat la normativa de l’ús del xandall que
s’havia comentat en alguna sessió. Des de direcció pedagògica s’informa que ja s’ha
explicat la normativa del xandall. Per part dels pares sembla que no n’hi ha prou amb
aquesta informació i es demana aquest canvi. Es farà un afegitó a les normes i aquesta
informació es penjarà a la web.
Es comenta que el nivell d’extraescolars és baix. Que els pares es queixen. Des de
l’escola s’informa que a nivell d’infantil les classes són només orals. Que tot és molt
lúdic.
A secundària no hi ha professorat nadiu. Possiblement el nivell en aquesta etapa no és
prou bo.
S’informa a tots els representants que des del departament d’ensenyament s’ofereix la
possibilitat que hi hagi centres formadors de pràctiques del MUFPS . N’hi haurà 60. Des
de l’escola hi ha interès en presentar la possibilitat. Són practiques universitàries.
Cal demanar autorització també al Claustre de professors.
Hi haurà 3 o 4 professors de l’escola que vulguin ser mentors.
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El nombre d’alumnes de pràctiques seran entre 10 i 30. I Cada mentor tindrà 3 o 4
alumne de pràctiques.
S’aprova per unanimitat.
I sense cap més comentari s’acaba la reunió a les 19,15 hores de la tarda.
El President
Gregori Martínez Ruiz

La Secretària
Mª Teresa Barceló

