
 

ACTA DE REUNIÓ(CONSELL 
ESCOLAR) CODI: CE20220531 

 
 
A Caldes de Montbui, a 31 de maig de 2022 a  les 17,24h  de la tarda es dona per 
iniciada la reunió del Consell Escolar del centre , en format presencial però també es 
connecten 4 persones  on-line,   amb l’assistència de tots els seus membres menys la 
representació de l’alumnat. La Núria Hernández i l’Ascensi Laglera degudament 
excusades.  El Sr. Pep Busquets com a representant de l’Ajuntament  no pot participar 
en aquesta ocasió en la sessió.   
  
Amb el següent ordre del dia: 
 

• Informació preinscripcions curs 22-23 
• Calendari curs 2022-23 
• Informació altes i baixes a pagament delegat.(queda pendent per la propera 

reunió) 
• Precs i preguntes. 

 
 
1.- Informació sobre les preinscripcions pel curs 22-23 
 
S’informa que el procés encara no s’ha acabat. 
No hi ha llistes definitives. Hi ha hagut canvis a la normativa pel que fa a l’oferta de 
places escolars. Inicialment es va proposar que tots  els grups sortissin a 20alumnes, 
però es va acordar que si calia, es concediria augment de ràtio. I ara semblava que això 
ni la inspectora ni SSTT volien fer-ho.   Finalment s’ha fet.  
Tot i això, Caldes ha perdut 1 linia de P-3. 
Cal tenir present que el nombre de naixements a Caldes va en descens des de ja fa 
anys. Cada cop hi ha menys possible alumnat a P-3. 
Actualment cal deixar una reserva de 2 places de NEE’S per curs. I això cal mantenir-ho 
fins el dia 1-9, i si no s’ocupen, les podran ocupar les famílies que estan en llista 
d’espera. Els criteris per l’alumnat NEE han canviat. 
Actualment tenim 8 families noves amb la consideració de NEE. Aquestes famílies 
venen amb una ajuda teòrica de 990 € de la Generalitat. 
Hem tingut una inscripció del 34% de l’alumnat de Caldes.  
A 1r d’ESO ha d’haver-hi 3 NEE’s per classe. 
A batxillerat per contra s’ha  batut record. Tenim 100 alumnes. 
En canvi al cicle de moment n’hi ha 8. Cal destacar que la Generalitat ha creat dobles 
línies pels centres públics que estan fent el mateix cicle que es fa a l’escola. 
Hem de veure finalment com es tanca la matricula del cicle. 
En aquests moments tindríem 1.205 alumnes. Record absolut. 
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En principi no podem dir que hàgim tingut incidències durant el procés de 
preinscripció, només que dues famílies que ja tenen fills al centre, es van oblidar de fer 
la preinscripció del fill que ha d’entrar el curs vinent.  
Les dades serien les següents:  
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TOTAL 
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T 22-23 

P3 0       75 69 9 66 2 68 68 

P4 75       0 0 0 1   1 75 

P5 68       7 4 3 1   1 69 
1R 
PRIM 69       6 1 5 0   0 69 
2N 
PRIM 70       5 0 5 6   76 75 
3R 
PRIM 75       0 0 0 4   79 75 
4T 
PRIM 74       1 0 1 2   76 75 
5È 
PRIM 81       0 0 0 5   86 81 
6È 
PRIM 76       0 0 0 3   79 76 
1R 
ESO 81 1     8 0 9 15 2 98 90 
2N 
ESO 89 1 1   1 0 1 5 1 95 90 
3R 
ESO 90 1 1   0 0 0 1   91 90 
4T 
ESO 89 1 1   1 0 1 1 2 92 90 
1R 
BATX 0       105 105   100   100 100 
2N 
BATX 73       32 31   1   1 74 

CICLE 0       25     8   8 8 

     
266 

  
219 

  
1205 

 
 
 
 
El Consell Escolar ha comprovat que el procés d’admissió de l’alumnat del curs 2022-
2023 realitzat en el centre, s’ha dut a terme amb estricte compliment de la normativa 
vigent en la matèria pel que fa tant a les competències que al respecte té atribuïdes la 
Titularitat del Centre com el propi Consell Escolar. 
Per la qual cosa, aquest Consell certifica que s’ha garantit l’acompliment de les normes 
sobre admissió d’alumnes.  
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2.- Calendari 22-23 
 
Com a novetat informar que el curs per infantil i primària començarà el dia 5 de 
setembre i s’acabarà el dia 22-6-23 I a secundària començarà el dia 7-9 i s’acabarà el 
dia 20-6-23. 
Tal i com s’ha anat sentint pels mitjans de comunicació la jornada a primària serà 
continuada a setembre, en els centres públics. A l’Escola es continuarà oferint la 
jornada habitual, tot i que hi haurà 1 hora que es farà amb monitors. 
 
Fins ara l’escola tenia 3 dies de lliure elecció. Actualment amb el canvi de calendari 
s’ha passat a 4. 
Les propostes per aquests dies serien: 
11-10-22 
31-10-22 
Inicialment s’havia pensat en el dia 7-12-22 però a proposta del consell es deixa millor 
el dia 9-12-22. 
 
Les vacances de Nadal comencen el dia 22-12-22 i tornem el dia 9-1-23. 
Una possible data de lliure elecció podria ser el dia 20-2-23 que coincidiria amb 
Carnestoltes. 
En el mes de maig potser el dia 29-5-23 seria la segona festa local. La primera és el 10 
d’octubre-22. 
 
Caldrà fer una petició per tal de deixar la jornada dels dies 19 i 20 de juny del 23 com a 
jornada intensiva. 
 
El Sr. Gregori Martinez comenta que la comunicació del departament està funcionant 
fatal. Que la informació arriba molt tard. I tot són bombes informatives. 
Hi ha un batxillerat nou i a data 1 de juny encara no tenim la informació de la 
normativa d’aquest nou batxillerat. 
 
Es pregunta si les entrades pel proper curs seguiran com aquest curs. La resposta que 
es dona és que no ho sabem. Que s’estan mirant les respostes de l’enquesta de les 
famílies i la valoració està al 50%. 
Cal dir però que l’entrada esglaonada té avantatges...tot i que hi ha casos amb 
complicació. 
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La Sra. Lucia demana si el curs vinent es torna a unificar l’horari, si es tornarà a donar 
els 15’ perquè l’alumnat entri. 
En el moment de la reunió havien contestat només 440 famílies l’enquesta. Aquest 
nombre no arriba al 50% de les famílies 
 
El Sr. Ramon Tor diu que aquesta entrada esglaonada d’infantil i primària va perfecte. 
 
De cara l’any vinent les reunions es faran presencials sempre que es pugui. Entenem 
que és molt millor, però ens adaptem. 
A partir d’ara només es faran classes on-line per causes excepcionals. No per quan 
l’alumnat està malalt amb grip o gastroenteritis. 
 
La Mª Rosa fa una aportació o una reflexió sobre les colònies que s’han fet aquest curs. 
L’alumnat de 3r d’ESO no n’ha fet cap. Estan en una edat difícil com per no fer cap 
activitat d’aquest tipus. 
Li dona resposta el David Ferrer, on informa que les sortides es programen a principis 
de curs i un cop aquest ha començat costa molt fer-hi entrar una sortida...entre els 
exàmens, els finals de trimestre. Es complicat. 
 
Les colònies estan programades per fer-les cada 2 anys. Es fan cada 2 cursos  i per no 
augmentar les quotes.  
   
A petició del Ramon Tor es demana si hi haurà festa de final de curs. No n’hi haurà com 
a tal. Entre el 20 i el 22 de juny ja s’han programat activitats a infantil i primària, i un 
altre dia per l’alumnat de l’ESO. 
La Sra. Lucia diu que els nens ho necessiten, que ho pregunten. 
 
I sense cap més comentari s’acaba la reunió  a les 18,28 hores  de la tarda. 
        El President                  La Secretària 
Gregori Martínez Ruiz                        Mª Teresa Barceló 
 
 
 
 


