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Acta de Consell Escolar 

 
Identificació de la sessió 

Número de sessió Data Hora  

        3  4/12/2018                        19:32h  
 

Caràcter Lloc 

Ordinària                                      Sala de mestres    
 

 

Persones assistents  

 

Presidenta:  Agnès Barba 

Cap d’estudis: Alba Besteiro 

Secretària: Miriam Fernández  

Sector Mestres: 

- Sonia Martinez 

- Marta Sanchez 

- Neus Zamora 

- Aroa Pareja 

Sector Pares: 

- Steve Tayleur. 

- Jordi Sunyer 

- Eva Gomàriz 

- Silvia Seuma 

Sector A.F.A.: Gabriela Parra. 

Sector PAS: Montse Boliart 

Sector Ajuntament:  Jordi Baró 

 

 

 

 

 

 
Persones que s’excusen d’assistir-hi  

 
 

 

 
Ordre del dia 

1.     Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior. 
2.   Informacions diverses. 
3.   Revisió i aprovació de la PGA anual.  
4.    Precs i preguntes 
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Desenvolupament de la sessió 

 

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior. 
 

S’aprova per unanimitat l’acta del primer consell escolar del curs que es va 

enviar prèviament juntament amb la convocatòria d’aquesta reunió.  

 

2. Informacions diverses. 

 Es va fer la consulta a inspecció i als serveis jurídics del consorci en 

relació a la responsabilitat per part del C E de deixar marxar  l’escola a 

un infant de la comunitat de mitjans sol el seu germà de la comunitat de 

grans. La resposta és que la responsabilitat recau en els pares. 

 Visita del Conseller. 

 10è aniversari de l’escola 

 Reconeixement Escola amb Drets per part d’UNICEF 

 Reconeixement Escola Innovadora per part del departament 

d’Educació. 

 Monogràfic Costura del Desembre. S’aprova la seva realització. 

 

  

3. Revisió i aprovació de la PGA anual.  

S’explica en què consisteix el PGA, com es redacta i quin és l’ús que se’n fa al 

llarg del curs. 

Agnès exposa que hi ha diferències en relació als objectius definits com a 

escola i desenvolupats per cadascuna de les comunitats, això és degut a que 

cadascuna es troba en diferents moments, amb necessitats i realitats també 

diverses, ara bé sempre seguim el mateix marc. Com a directora fa una 

repassada de tot el PGA. 

Es fan algunes esmenes formals que son directament modificats al PGA.  

Una vegada realitzats els canvis oportuns i maquetada de nou es compartirà el 

PGA amb inspecció, i amb tota la comunitat educativa tot publicant-t’ho a la 

web. 
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4. Precs i preguntes 

 

 L’Eva comenta que amb la lectura de l’acta del primer consell escolar, 

demana més informació en relació al què es comenta sobre la jornada 

continuada.  El tema va quedar tancat tot i que al primer butlletí del curs es 

va comunicar que aquest curs es treballaria  el tema dels horaris escolars i 

lectius, per dur a terme un procés de valoració, un diàleg, iniciant així un 

debat. També deia, amb una posterior votació, que s’hauria d’haver fet 

abans d’acabar l’any. El grup de treball que va iniciar aquest 

debat/necessitat no ha participat en les reunions del AFA pel que, ha anat 

passant el temps i no s’ha iniciat cap debat. 

 Jordi Baró, comenta la publicació en relació al decret de menjador, 

informació que ja va sortir publicada al butlletí de la setmana anterior, per a 

que totes les famílies estiguessin informades. 

 

Sota la presidència de la directora s'aixeca la sessió a les 20:19 del dia 4 de 

desembre de  2018. 

 

 
Acords 

 

 
 

 
Temes pendents  
 

 

 

La directora de l'escola, aixeca la sessió, de la qual, com a secretari/secretària, 
estén aquesta acta. 

El secretari / La secretària                                                                                             Vist i plau     La directora, 

Miriam Fernández Membrives Agnès Barba 

 
 


