
 

ACTA DE REUNIÓ(CONSELL 
ESCOLAR) CODI: CE20220718 

 
 
A Caldes de Montbui, a 18 de juliol  de 2022 a  les 17,08 h  de la tarda es dona per 
iniciada la reunió del Consell Escolar del centre amb l’assistència de tots els seus 
membres menys la Srta.  Noa López i el Sr. Jaume Ferrer. Tampoc van assistir la Sra. 
Núria Hernández. Va excusar la seva assistència el  representant de l’Ajuntament de 
Caldes, el Sr. Pep Busquets al coincidir-li amb un Ple de l’Ajuntament. 
 
Amb el següent ordre del dia: 
 

1. Explicació del pressupost del curs 2022-2023 i votació per a la seva 
aprovació.  

2. Informació de les activitats complementàries i serveis del curs 2022-2023  
3. Aprovació de les quotes de les activitats complementàries i serveis.  
4. Altes i baixes de pagament delegat 
5. Precs i preguntes. 

 
S’inicia la reunió amb la salutació del director i s’explica que per aquesta reunió s’ha 
escollit l’opció presencial i telemàtica perquè cada assistent pugui escollir la millor 
opció. De fet en aquesta ocasió hem tingut assistència presencial i telemàtica.  
Es dona la benvinguda al representant de l’alumnat, Guillem Gustems, que assisteix a 
la seva primera representació dins del Consell Escolar. 
 
Seguidament es dona inici a l’explicació del pressupost  seguint un power-point . 
Primer amb la  comparativa de l’alumnat respecte el pressupost del curs 21-22, es 
constata  un diferencial global  de  +23  alumnes tal i com ja es va informar en el darrer 
Consell es deu principalment al curs de primer de batxillerat. 
Es fa esment que després de tancar el pressupost aquests números ja han variat i que 
tal i com hem anat dient els darrers cursos, els números no seran definitius fins el 
setembre. 
Finalment ens han aprovat l’augment de ratio que es va comentar en el darrer Consell 
 
Seguidament es passa la proposta de les  quotes i serveis pel curs 2022-2023. Es fa 
esment que les quotes per aquest curs s’incrementen un 3,5% excepte a les etapes 
d’infantil i batxillerat. A Infantil i degut a que ja portem uns cursos que el resultat 
d’aquest centre de cost és negatiu, s’ha estimat oportú que augmenti lleugerament 
per sobre de la resta de quotes, un 4%, i a batxillerat un 3%, doncs cal recordar que un 
diferencial d’un 1% en aquesta etapa representa un augment considerable.   Es 
compara la quota per etapes del curs 21-22 i el 22-23 per mostrar el diferencial per 
mes de cada una. 
També s’informa que les quotes d’aportacions a la Fundació  pel curs 2022-2023 
tindran canvis. Es passa del  10,66 €/mes d’infantil i primària a 6,00 €/mes i dels  30 
€/mes de secundària a 15,00 €/mes, s’ha passat conceptes de la Fundació a l’escola. 
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Això es fa en previsió a que en un futur pugui haver-hi algun canvi en el tema 
normativa referent a les desgravacions, i també a si es pot disminuir el total 
d’impagats de la Fundació  
Pel que fa a la quota de les activitats complementaries, pel curs 22-23 el departament 
ha autoritzat  augmentar la quota. Es fixa en 80 €/alumne i mes. El pressupost ja es va 
fer amb aquesta dada. 
 
S’informa que les activitats extraescolars de mitjana han patit un augment al voltant 
del 3%.  
Aquest curs s’ha obert l’activitat de voley a 5è i 6è de primària que era una petició, i 
també s’ofereix com a novetat l’activitat de mecanografia en horari de migdia. Sembla 
que ha tingut molta acceptació. I també s’ha ofertat l’anglès per primària en horari de 
migdia.  
La resta d’activitats són les habituals. 
 
Pel que fa al  menjador pel curs 22-23 s’ha incrementat pel preu que ha augmentat 
l’empresa de menjador així com també en funció de l’augment del cost de conveni pels 
treballadors, que ha quedat al voltant de gairebé un 3%. A més es fa esment que fa 4 
anys quan es va optar pel canvi de menus i es va optar per productes de proximitat, 
productes BIO/ECO, peix de llotja... aquest diferencial s’havia d’absorvir en 1+2 anys... 
Finalment el primer dels 2 anys no es va poder fer per coincidir amb el curs següent a 
la pandèmia... i des de l’empresa de menjador han decidit que en lloc de 2 anys serien 
4. 
 
Si es compleixen les previsions d’ingressos i despeses, el resultat de l’exercici 22-23 
seria del 4,30% sobre el total d’ingressos. Caldrà veure com evoluciona el curs. Des 
d’Escola Pia sempre es demana com a mínim un resultat d’un 4%.  
 
També s’informa que  degut als resultats negatius amb els quals es va tancar el curs 
19-20, l’import destinat a inversions s’ha vist NOTABLEMENT reduït.  Per aquest curs ja 
hem tingut un import una mica més elevant i  podem destinar 58.666 € a inversions i 
des de l’escola s’ha decidit que es canviaran les màquines de fotocòpies de la sala de 
copisteria de primària i secundària, es canviaran alguns projectors d’aules, es canvia el 
mobiliari de les 3 aules de primer de primària i s’adaptarà de manera que el canvi de P-
5 a primària no sigui tan brusc. S’ha posat també parquet al terra i es destinarà una 
zona dins l’aula a lectura. També s’han adaptat les 2 aules d’informatica de la part de 
secundària com a aules de primer de batxillerat. Amb el nombre d’alumnes matriculats 
s’han hagut d’habilitar i s’han comprat taules noves. Les cadires són les que ja hi havia 
a l’aula.  
 
Les noves quotes de les activitats extraescolars han estat informades, i on la majoria 
de les activitats han tingut un increment al voltant  del 3%.  
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Patinatge infantil i primària 26,75 €   Gimnàstica esportiva infantil i primària 23,75 € 
Hoquei infantil 21,75 €    Dansa creativa infantil 19,25 €  i primària  23,90 € 
Futbol sala, multijoc/multiesport  (infantil-primària) 22,75 € 
Voley Primària i ESO 22,15 €.         Mecanografia 12,95 €!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Patinatge infantil i primària 27,40 €   Gimnàstica esportiva infantil i primària 24,50 € 
Dansa creativa infantil 20,40 €  i primària  24,50 € 
Escola de música infantil  26,50 €  
Anglès infantil i primària  tarda: 25,75€ .  Primària migdia 21,00 €   
Robòtica ESO en anglès  49,25 €   Robòtica primària en anglès  49,25 € (migdia 43,35 €) 
Taller d’art primària 33,00 €.   Taller d’escacs primària i eso  21,25 €   
Xinès o  alemany:  primària i ESO (8 alumnes)  36,25 € (Si hi ha menys alumnes la quota 
passarà a 56,50 € mínim 5 alumnes) 
Acollida matinal infantil i primària 32,00 € i ludoteca infantil  33,00 € 
Mou-te  15 €/mes.        Teatre primària i eso  26,25 € 
KET/PET ESO,  pre-first ESO , FCE (first) ESO – 33,60 € 
CAE(advanced) 42,00€(8 mesos)   
 
Les quotes per infantil queden fixades en 165,90 €/mes. Escola i aportació a la 
Fundació. 
Les quotes per primària queden fixades en 167,20 €/mes. Escola i aportació a la 
Fundació. 
Les quotes per l’ESO queden fixades en 198,50 €/mes. Escola i aportació a la Fundació. 
Les quotes pel batxillerat queden fixades en 443,00 €. 
Les quotes pel cicle formatiu de grau mig queden fixades en 440,70 €/mes. 
 
La partida de docents a part de l’augment segons conveni té l’augment del personal 
que es contracta nou per batxillerat. I a delegat no s’ha tingut en compte la dotació de 
personal COVID extra que vam tenir els 2 cursos anteriors. 
També es comenta que dins la partida d’ingressos i despeses la partida de serveis 
auxiliars té una variació important respecte el curs anterior. Això és degut a que per 
aquest curs 22-23 ja s’han inclòs els ingressos i costos que es preveuen per les 
excursions de l’alumnat doncs el curs 21-22 no es van incloure en la seva totalitat  al 
no saber si es podrien acabar fent o no. 
 
Els preus del menú del menjador passen a ser de 9,31 € els fixes, 9,90 € els esporàdics, 
6,95 els tiquets de batxillerat i 95,50 € els talonaris de 10 tiquets. 
S’explica que com que en aquests moments no hi ha talonaris seguim igualment fent la 
regularització per aquells alumnes que fan servir el menjador de manera esporàdica 10 
cops i se’ls abona el diferencial. 
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Amb tot l’exposat abans, i a proposta del Titular del Centre, el Consell Escolar aprova, 
 
1.- El conjunt d’activitats complementàries, activitats extraescolars i serveis que es 
duran a terme en el centre durant el curs escolar 2022-2023. 
2.- Les aportacions dels pares dels alumnes per a la realització d’activitats 
complementàries, extraescolars i els serveis escolars. 
3.- Que la titularitat del centre proposi a l’Administració l’autorització per a establir 
percepcions als pares del alumnes per a la realització de les activitats escolars 
complementàries, i que la Titularitat informi a l’Administració educativa el conjunt 
d’activitats extraescolars i dels serveis, així com l’import de les quotes corresponent 
 
Es comenta també que els números del menjador pel curs 22-23 sembla que a poc a 
poc es van recuperant.  
 
Es va fer una petició juntament amb l’AFA a l’Ajuntament per tal de fer la vorera que 
toca a l’escola més ampla, tot i que ens van respondre de moment no sabem quan 
faran les obres. Es mirarà de preguntar-ho al regidor. 
 
4.- Altes i baixes de pagament delegat. 
 
S’informa de les altes i baixes del personal des de l’1 de setembre del 2021 i fins el dia 
4 de juliol del 2022, que es detalla seguidament: 
 
Es llegeix  la relació del personal docent. 
 
El titular informa que el procés de selecció de personal s’ha dut a terme conforme 

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. 
 
El Guillem Gustems fa una intervenció en el sentit que els darrers dies de curs a les 

aules feia molta calor. S’explica que s’està intentant fer accions per evitar-ho però 
tot són molts diners. Aquest tema també s’ha parlat amb l’AFA disposada a fer 
alguna acció si cal. 

El Sr. Martínez informa que aquests curs hi ha hagut força baixes per maternitat que 
despres acaben en una excedència. Això es deu a que els docents prefereixen no 
incorporar-se a mig trimestre i que el substitut acabi la tasca.  

També comenta el Director que de cara el curs vinent es mirarà de mantenir les hores 
d’entrada i sortida però amb interval de temps menor per tal que les famílies que 
tenen més d’un fill a l’escola no surtin perjudicats  

Finalment comenta el Sr. Gregori Martinez que la propera reunió serà per informar 
dels objectius del curs vinent amb totes les sortides previstes. 

I sense cap més comentari s’acaba la reunió  a les 17:58 hores  de la tarda. 
        El President                  La Secretària 
Gregori Martínez Ruiz                        Mª Teresa Barceló 
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