
 
 

ACTA CONSELL ESCOLAR   
06/07/2022 
 
 
Assisteixen els membres del consell escolar a l’edifici del carrer Ausiàs March. No hi 
assisteixen per raons diverses 6 membres del consell. 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior de 20 d’abril de 2022. 

 
S’aprova l’acta del consell escolar anterior. 
 
2.- Balanç de curs 2021-22. 
 
Direcció explica que el document del balanç del curs 2021-22 no està del tot acabat 
però falta poca cosa. A principi del proper curs ho farà arribar als membres del consell. 
Entre les coses a destacar hi ha la pandèmia, el repunt del covid en els mesos de 
desembre i gener i l’afectació en les sortides escolars. 
 
Les competències bàsiques a 4t i 6è han anat bé com és habitual. I es fa una explicació 
resum de com ha anat el curs en les diferents etapes educatives. 
 
 
3.- Calendari escolar 
 
L’inici del curs escolar 2022-2023 per infantil i primària és el dia 5 de setembre, i el 7 
per a la secundària. A infantil i primària les hores lectives acabaran a les 16h i s’ha de 
veure com es gestionarà el monitoratge per a les famílies que necessitin deixar els 
alumnes de 16 a 17h. A ESO l’horari serà l’habitual des del primer dia. 
 
A la ESO no hi haurà classe la última setmana de curs per facilitar la tasca de juntes 
d’avaluació i reunions del professorat. S’estan mirant les dates de l’estada del treball 
de síntesi. 
 
Pel que fa a festivitats l’Ajuntament ha canviat la festivitat de dilluns de Pasqua i l’ha 
passat al 2 de juny. Es proposen cinc dies de lliure elecció:  
 
31 d’octubre de 2022 
9 de desembre de 2022 
20 de febrer de 2023 
17 de març de 2023 
2 de juny de 2023 

 
La direcció proposa que el concert d’escola es faci a la primavera i s’aprova que es faci 
el 25 d’abril de 2023. El 28 d’abril es celebraran a l’escola els Jocs Florals. La presidenta 
de l’AFA comenta que l’associació vol recuperar la festa de Nadal a infantil. 
 
S’aprova el calendari escolar proposat. 
 
 
 
 



4.-  Curs escolar 2022-2023 
 
La direcció explica que es preveu un inici de curs sense restriccions per la pandèmia i 
amb la implantació de la nova llei d’educació LOMLOE. A infantil tornen els ambients i 
projectes.  Hi ha un bloc d’hores de gestió de centre. Es redueixen hores d’algunes 
matèries, es fa un projecte de lectura a primària de mitja hora diària. 
 
A primària es tornaran a barrejar grups en els tallers. També comenta que l’equip 
directiu ha decidit que a primària el coneixement del medi en anglès es plantejarà per 
a més endavant, que es farà l’educació física en anglès i que els agradaria plantejar en 
un futur proper el 1x1 digital.  
 
A la secundària les hores de gestió autònoma de centre es faran amb poques 
diferències de com s’ha fet en el curs actual. Hi ha matèries noves, a servei comunitari 
es treballarà dins el Projecte Altaveu de l’Ajuntament i es tornarà col·laborar amb la 
residència d’avis del Centre Vincles com ja es feia abans de la pandèmia. 
 
El professorat d’infantil explica que tenen un problema amb la gestió dels brics de sucs 
de fruita. El consell escolar aprova que a la carta d’estiu es comuniqui que es 
prohibeixen els tetrabriks i l’ús de paper d’alumini en esmorzars i berenars. 
 
Les entrades i sortides del centre canviaran una mica i s’indicarà a la carta d’estiu. 

 
  
5.- Quotes escolars curs 2022-23 
 
Des de titularitat s’explica que el Departament encara ha d’aclarir les subvencions de 
cara el proper curs: concerts educatius, hora de professorat-covid, aula d’acollida, 
etc... . L’IPC anual és d’un 10 % però sembla que amb una pujada del 5% els números 
comptables pel pressupost 2022-23 sortirien. S’aprova provisionalment aquesta pujada 
i al mes de juliol, quan es disposin més dades, enviarà balanç i pressupost per mail a 
tots els membres del consell. 
 
 
6.- Torn obert de paraules 
 
a) S’acorda parlar amb les persones que aparquen les motos davant de l’escola per 

amb la intenció que no hi aparquin. És molest per a les famílies i els nens es poden 
fer mal. 

b) La direcció comenta que amb el retorn a la normalitat precovid es recuperaran els 
sortides i excursions que es feien. De cara el curs vinent els tutors de 4t eso estan 
mirant d’anar a Portugal o País Basc. 

c) L’AFA comenta que des de l’AFA estan molt contents amb els alumnes de 3r ESO 
que van ajudar el dia de la fideuà. Aquell dia es van recaptar uns 700€ i es van 
vendre samarretes. També comenten que estan parlant amb l’Ajuntament per 
participar en el projecte Bicibus i es fa una valoració positiva de la xerrada Guay-fi. 

d) Preguntat per la possibilitat que alumnes de secundària facin l’examen del First 
Certificate, la direcció diu que en parlarà amb AMCO. 

 
 

 
S’aixeca la sessió. 


