
ACTA DEL CONSELL ESCOLAR DE L'INSTITUT DE FLIX 

Identificació de la sessió 

Núm. de sessió: 7 

Data: 13 d’octubre de 2022 

Horari: de 17 a 18 hores 

Lloc: VCF 

Assistents 

Montse Guiu, Jordi Bladé, Magda Castellví, Bryan Estevo, Núria Gavaldà, Cristian Jordà, Elisabet 

Jordà, Elena Merino, Gemma Molins, Biel Pubill, Norma Pujol, Núria Quiñonero, Júlia Rufat, i 

Carmen Gracia. 

No assisteix: Dolors Villas 

Han excusat l'absència: Iolanda Pérez, José Fco. López 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

2. Inici de curs 

3. Aprovació PGA 

4. Modificació pressupost 

5. Altres informacions 

6. Torn obert de paraules 

Desenvolupament de la sessió 

1. S’aprova l’acta de la sessió anterior 

2. Inici de curs 

El curs 2022-23, va començar el dia 1 de setembre i l’activitat lectiva amb tot l’alumnat el dia 7.  

Hem considerat convenient mantenir els accessos que es van habilitar per la pandèmia, d’aquesta 

manera s’eviten les aglomeracions a la porta principal. 

Una altra novetat ha estat la implementació dels nous currículums LOMLOE als cursos imparells 

d’ESO i BAT. 

L’inici de curs va ser molt precipitat, en 4 dies va haver-hi la convocatòria extraordinària de 1r de 

BAT (els dies 1 i 2), l’avaluació (dia 5), entrega de notes (dia 6), en paral·lel s’anaven fent reunions de 

tutors, d’equip docents, de departament, de coordinació i d’altres.  

Malgrat tot, vam començar el dia 7 i voldria felicitar al professorat, tutors, coordinadors, companys de 

l’equip directiu, tots vam treballar per tal que l’alumnat no en sortís perjudicat per l’avançament del 

calendari escolar. 

Plantilla:  

Plantilla estructural   39,17    Monitor PFI           1 

Aula Acollida (juliol)   0,5  TOTAL    40,67  

TOTAL PROFESSORAT  44 (Amb la reincorporació d’Anna Muñoz) 



A partir del gener, increment de 2 professors més per acomplir l’acord de govern amb els sindicats pel 

retorn a les 18 hores lectives. El motiu de donar-ho ara és que el Govern permet a la Generalitat més 

endeutament. 

Al gener començarem amb nous horaris, encara hem de rebre les indicacions i orientacions de com ho 

hem de fer. 

Alumnat: 347 (aquest valor va canviant al llarg del curs, matrícula viva) 

Grups: 

 1 ESO:  2+1 

 2 ESO: 2+1 

 3 ESO: 2 

 4 ESO 2 

 1 BAT 2 

 2 BAT 1 

 GM Gestió administrativa: 0,5+0,5 

 GM Manteniment electromecànic: 0,5+0,5 

 GS Sistemes electrotècnics i automatitzats: 0,5+0,5  

 PFI Auxiliar de pintura: 1 

 Curs ocupacional (pendent de començar) 

Aquest curs també s’impartirà un curs de formació ocupacional,  (CP ELES0208  Operacions auxiliars 

de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis) de nivell 1 en horari 

de tarda. S’havia previst iniciar el curs el dia 18 d’octubre, però en aquest moment encara no tenim 

alumnat suficient per començar. 

L’hem publicitat a totes les poblacions veïnes a l’ebando, aquí a Flix a través del centre d’empreses, a 

radio Flix, al consell comarcal, a l’oficina del SOC de Mora, i ara també sortirà a la veu de Flix. 

La directora explica que els cursos de formació professional per a l'ocupació són programes formatius 

teòrico-pràctics que tenen per finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció 

laboral mitjançant l'assoliment i el perfeccionament de les competències professionals de les persones 

treballadores. S'adrecen a persones treballadores en situació d'atur. 

El centre està organitzat amb un lideratge distribuït: 

 Equip directiu 

 Coordinadors 

 Caps de departament 

 Tutors 

Reunions d’inici de curs amb les famílies: 

 1r d’ESO 28-09-22  

 2n ESO 05-10-22  



 3r ESO 19-10-22  

 4t ESO 19-10-22  

 CFGM Elèctrics 05-10-22  

 CFGM Administratius 05-10-22  

 Batxillerat 26-10-22 

 Reconeixement música (VCF)  26-10-22, aquesta és el primer cop que es fa, hem considerat 

adient que coneguin com ho hem organitzat: quin horari tenen, on han d’estar, com funciona... 

Projectes i programes  (estan relacionats al llibret de la PGA) 

Continuïtat:  

 Qualitat i Millora 

 XCB, Qualitat, Robòtica, #aquiproubullying 

 Servei comunitari.- farem el de “Guaites” i “Ciber-Guaites” 

 Emprenedoria 

 Educació emocional.- es treballa des de Tutoria i des de Cultura i valors. 

 Programa salut i escola 

 Projecte de convivència. Pla de convivència. Mediació escolar 

 ECOS 1r i 2n D’ESO (es va iniciar el curs passat) 

 Salut i Benestar ODS 3 

 Acció Climàtica ODS13 

 OrientaFP   

 ECOS 3r ESO: Igualtat de gènere, ODS 5 (nou d’enguany) 

 És tracta d’uns projectes d'aprenentatge-servei (ApS) adreçats als estudiants de secundària 

encaminats a la consecució dels ODS. L'aprenentatge-servei (ApS) és una metodologia activa i 

participativa amb la qual es pot abordar els ODS d'una manera funcional, senzilla i propera a la 

realitat docent.  

 El 17 de febrer de 2022 es va publicar la Resolució EDU/287/2022, per la qual es crea el 

Programa de Certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats 

ensenyaments. 

Aquest programa substitueix el Pla Experimental de certificació de llengües estrangeres i 

consolida la voluntat que l’alumnat acrediti els seus coneixements de llengües estrangeres, el B1 

o el B2 a través de les EOI. En el nostre cas, l’EOI de referència és la de la Ribera d’Ebre, situada 

a Mora d’Ebre. 

El programa va adreçat a l’alumnat amb el 2n d’ESO, o nivell equivalent, superat i amb mínim 

quinze anys o que els compleixi durant l'any de la realització de la prova. La professora que està 

al capdavant del projecte és Gemma Molins que ens informa que la propera setmana hi ha 

programada una reunió amb EOI.. 



No podem obligar a cap alumne perquè és un títol certificat i val diners, però és una gran 

oportunitat per a aquells que vagin bé en anglès perquè poden acabar batxillerat amb un nivell B2 

acreditat. 

3. Aprovació PGA 

La Programació General Anual (PGA) és el document normatiu que concreta les actuacions per a cada 

curs a partir del Projecte Educatiu de Centre i del Projecte de Direcció. 

Ha d’explicitar les prioritats i els aspectes relatius al funcionament dels centres per al curs escolar, és a 

dir, a la PGA trobareu informació sobre:  

 Funcionament i organització del curs: informacions més rellevants que conformen la planificació 

de l’any escolar. (LLIBRET PGA) 

 Prioritats del curs: concrecions d’objectius, actuacions (temporització i 

responsabilitats) i indicadors d’avaluació. 

La PGA és valorada al final del curs a partir dels indicadors d’avaluació previstos a l’inici. La 

Memòria del curs recollirà la valoració de les actuacions fetes i pendents. 

Els objectius de la PGA són els generals del Projecte de direcció, i no canvien. Cada any el que es va 

canviant són les activitats o les actuacions. 

Per elaborar aquestes activitats ens hem basat en: 

 Projecte de direcció 

 Documents de reflexió pedagògica 

 Memòries i propostes dels departaments, que vam vincular als objectius de la PGA a què feien 

referència. 

 Revisió per la direcció 

 Aportacions de les famílies, AMPA i/o qualsevol membre de la comunitat educativa 

S’ha enviat a tots els membres els dos documents per tal que puguin manifestar els seus suggeriments i 

fer les seves aportacions. 

S’aprova per unanimitat 

4. Modificació pressupost 

La secretària informa de les modificacions del pressupost des de l’última reunió del CE. Les partides 

més significatives han estat: 

Les partides de Qualitat i Millora, Aportació extraordinària FP i Impuls FP Dual que sempre havíem 

codificat al grup 410000901, ara ens han fet canviar i posar-la al grup 410000902. 

Hem afegit un ingrés al compte 480000107 “Altres ingressos de famílies” perquè vam tramitar la 

presentació al DELF de dues alumnes de l’institut. 

DESPESES 

Hem incrementat  

 compra de mercaderies (plaques solars) de 3.000 a 3.500 

 Devolució de viatges 1.100 (devolució crèdits de síntesi) 

 Contracte manteniment: Abelló Linde de 650 a 800 



 Altres treballs realitzats per persones físiques- SOC, hem creat el compte amb 500€ 

 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge hem assigna 4.500 € perquè la subvenció que 

ens van donar per la FP, s’ha de gastar en material inventariable. 

Hem reduït  

 el material fungible de 8.300 a 6525,47 

 Hem reduït  Material d’oficina de 2.500 a 2.000 

 Inversions en aplicacions informàtiques en 500 

S’aprova per unanimitat 

5. Altres informacions 

a) Sortides.- El CASE informa de les sortides i activitats previstes 

DATA CURS LLOC 
PROFESSO-

RAT  

14/10/22 1r ESO Baixada Via Verda Biel Pubill 

20/10/22 3r ESO  Xerrada Benestar emocional 3
r
 A 8:30-9:30 / 3

r
 B 9:30–10:30 Maite Cot 

26-27 

/10/22 
2nESO Acampada a Montsant Amadeo, Biel 

04/11/22 2nESO 
Xerrada alcohol 9:30-10:30 2

n
 B, 10:30-11:30 2

n
 A, 13-14 2

n
 C 

amb Manel Roda 

Professorat 

aula 

07/11/22 1r ESO 
Aprendre a cuidar la nostra alimentació mentre ens divertim  1

r
 

C 9:30-10:30 1
r
 B 12:00-13:00 1

r
 A 10:30-11:30 amb Laura Pla 

Professorat 

aula 

14/11/22 1r ESO 
Com viure en salut 1

r
C 9:30-10:30 1

r
B 12:00-13:00 1

r
A 10:30-

11:30 amb Núria Allende 

Professorat 

aula 

18/11/22 1r BAT Reconeixement i gestió emocional amb Neus Guerrero 
Professorat 

aula 

21/11/22 2nESO 
Idees d’esmorzars i berenars saludables 2

n
 A 10:30-11:30 2

n
 B 

12:00-13:00 2
n
 C 13:00-14:00 amb Laura Pla 

Professorat 

aula 

22/11/22 
4t ESO  BAT 

CF  

Xerrades Marató «Salut cardiovascular» CF 8:30-9:30, 1
r
 BAT 

A 9:30-10:30, 4
t
 ESO B 10:30-11:30, 4

t
 ESO A 12:00-13:00, 1

r
 

BAT B 13:00-14:00, 2
n
 BAT 14:00-15:00 

Professorat 

aula 

23/11/22 2n BAT Visita a la URV i Tàrraco romana Patrícia Cava 

28/11/22 1rESO 
Sexualitat Dilluns 1

r
 C 9:30-10:30 1

r
 B 12:00-13:00 1

r
 A 

10:30-11:30 amb Núria Allende 

Professorat 

aula 

12/12/22 2nESO 
Sexualitat Dilluns 2

n
 A 10:30-11:30 2

n
 B 12:00-13:00 2

n
 C 

13:00-14:00 amb Núria Allende 

Professorat 

aula 

16/12/22 2nESO 
Xerrada alcohol  9:30-10:30 2

n
 B, 10:30-11:30 2

n
 A, 13-14 2

n
 

C amb Manel Roda 

Professorat 

aula 

17/01/23 4t ESO 
Autoestima i relacions afectives sanes 4

t
 B 9:30-10:30 4

t
 A 

10:30-11:30 amb Neus Guerrero 

Professorat 

aula 

17/01/23 2n BAT 
Ansietat front els exàmens 2

n
 BAT 9:30-10:30 1

r
 BAT (tots 

junts) 10:30-11:30 amb Neus Guer. 

Professorat 

aula 



23/01/23 3r ESO 
Aprendre a ser crítics amb l’alimentació  3

r
 B 14:00-15:00 3

r
 A 

12:00-13:00 amb Laura Pla 

Professorat 

aula 

30/01/23 4t ESO 
Ser crítics en nutrició: la falsa realitat de les xarxes socials  4

t
 B 

10:30-11:30 4t A 12:00-13:00 amb Laura Pla 

Professorat 

aula 

30/01/23 2n BAT 
Cuida la teva alimentació: alimentació plantaria i sostenible 

13:00-14 2
n
 BAT amb Laura Pla 

Professorat 

aula 

06/02/23 3r ESO  
Sexualitat Dilluns 3

r
 B 14:00-15:00 3

r
 A 12:00-13:00 amb 

Núria Allende i la llevadora 

Professorat 

aula 

13/02/23 1r BAT 
Cuida la teva alimentació: llegir les etiquetes dels aliments  

9:30-10:30 1
r
 BAT A i B junts amb Laura Pla 

Professorat 

aula 

07/03/23 3r ESO 
Què passa, què penso, com em sento i com actuo?  3

r
 A 10:30-

11:30 3
r
 B 12:00-13:00 amb Neus Guerrero 

Professorat 

aula 

21/03/23 3r ESO Cànnabis  3r B 12:00-13:00 3
r
 A 13:00-14:00 amb Manel Roda 

Professorat 

aula 

21/03/23 4t ESO 
Riscos «pre ermita»  4

t
 A 10:30-11:30 4

t
 B 14:00-15:00 amb 

Manel Roda 

Professorat 

aula 

27-29 

/03/23 
2nESO Treball de síntesi al Delta de l’Ebre Tutors/es 

27-31 

/03/23 
4t ESO Viatge fi de curs (lloc a concretar) A concretar 

18/04/23 1r ESO 
Començo a ser conscient de les meves emocions  1

r
A 9:30-

10:30 1
r
B 10:30-11:30 1

r
C 12:00-13:00 amb Neus Guerrero 

Professorat 

aula 

18/04/23 3
r
 ESO Cànnabis  3

r
 B 12:00-13:00 3

r
 A 13:00-14:00 amb Manel Roda 

Professorat 

aula 

18/04/23 4t ESO 
Riscos «post ermita»  4t A 10:30-11:30 4t B 14:00-15:00 amb 

Manel Roda 

Professorat 

aula 

19-21 

/04/23 
1r ESO Treball de Síntesi a Empúries Tutors/es 

19-21 

/04/23 
3r ESO Treball de Síntesi “Esports d’aventura a Rialp” Tutors/es 

11/05/23 2nESO 
L’autoestima  2

n
 C 9:30-10:30 2

n
 A 10:30-11:30 2

n
 B 12:00-

13:00 amb Neus Guerrero 

Professorat 

aula 

18/05/23 1r ESO XVII Tradijoc a Flix Biel Pubill 

14-15 

/06/23 
4t ESO Treball de Síntesi (Sebes) Marià Hierro 

S’aproven per unanimitat 

b) El CASE informa que ja tenim els crèdits de síntesi reservats: 

 1r ESO: Empúries després setmana santa 

 2n ESO: Delta de l’Ebre 

 3r ESO: Rialp després setmana santa 

Tanmateix informa que el professor d’Educació Física, Amadeu Garcia, està interessat e fer una 

sortida a esquiar per a 1r Batxillerat que es pot ampliar a 2n o 3r ESO. Farà un pressupost. 



El CASE demana suggeriments sobre xerrades que puguin interessar a l’alumnat per mirar de 

planificar-les. 

S’aprova 

c) Obres  

 Enguany toca la inspecció de la instal·lació elèctrica, de la revisió van sortir diversos desperfectes 

que s’han arreglat aquest estiu i que pugen a 1.927,94€ 

 Canvi de fluorescents: 1.058,75 

 Arranjament tram xemeneia calderes, ja portem un parell d’anys de retard: 1.800,70 

TOTAL: 4787,39 

Volíem arreglar els WC del menjador i pintar alguna aula però no ho podem fer perquè no tenim 

diners. 

d) Enguany tornarem a fer actes per la Marató, el dia 21 de desembre que coincidirà amb l’últim dia 

del trimestre. Voldríem que tant famílies com alumnat ho feu extensiu per tal de fer una bona 

recaptació que després ingressem a La Caixa. 

e) Biel Pubill comenta que no podem contractar autobusos a una mateixa empresa perquè ens falta el 

contracte menor i, en aquesta situació, no podem superar els 2.000€, a això es suma que en aquesta 

zona tampoc tenim gran oferta d’empreses d’autobusos. És per això que vol demanar a l’AMPA si 

ens pot fer les gestions pels dos autobusos que necessitem fins finals d’any. 

Ho farem extensiu a la Presidenta de l’AMPA ja que avui ha disculpat la seva presència. 

f) El Departament d’Educació ha posat en marxa el Pla Les Escoles Lliures de Violències (LELV) 

per erradicar tot tipus de violències als centres educatius  

L’objecte d’aquest pla és la prevenció, intervenció i seguiment de les situacions de violència que 

afecten menors. També s’ha dissenyat un nou canal de comunicació i denúncia propi i directe, 

una web/app: la 'UsApps'  

g) B-Resol.- Ho posarem en marxa aviat per veure si funciona ja que el curs passat no van haver-hi 

massa clicks. S’explicarà al nostre alumnat en sessions de tutoria. 

6. Torn obert de paraules 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 

 Vist i plau 

 La presidenta 
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