Acta de Consell Escolar
Identificació de la sessió
Número de sessió

5
Caràcter

Ordinària

Data

Hora

25 /06/ 2018

16h

Lloc

Sala de mestres

Persones assistents

Presidenta: Agnès Barba

Sector A.F.A.: Montse Caballé

Cap d’estudis: Noa Padín

Sector PAS: Montse Boliart

Secretària: Miriam Fernández

Sector Ajuntament: Jordi Baró

Sector Mestres:
-

Dolors Grau

-

Marta Lopez

-

Alba Besteiro

Sector Pares:
-

Sergi Blancafort

-

Jordi Sunyé

-

Rosa Llop

Persones que s’excusen d’assistir-hi

Marta Lopez
Eva Carretero
Esteve Tayleur
Miriam Fernández
Ordre del dia
1. Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior.
2. Informació consells permanents.
3. Calendari escolar
4. Renovació consell escolar
5. Economia. Canvi en el pressupost
6. Altres informacions diverses.
7. Precs i preguntes
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Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior.
No hi ha esmenes i es dóna per aprovada l’acta anterior.
2. Informació Consells Permanents.
Es comunica als consellers les informacions dels diferents temes aprovats en les
següents permanents:
En sessió del dia 15 de maig de 2018 en la permanent del Consell Escolar s’aprova: Una
nova plaça estructural de primària amb TIC.
En sessió del dia 29 de maig de 2018 en la permanent del Consell Escolar s’aprova: Una
activitat extraescolar de teatre per al curs 18-19.
En sessió del dia 1 de juny de 2018 en la permanent del Consell Escolar s’aprova: Una
sortida de la comunitat de mitjans a la platja de Sitges el dia 4 de juny de 9 a 13. Una
sortida a la biblioteca de Sagrada Família cada grup des del 6 al 20 de juny (excepte
dilluns i divendres). Aquestes sortides es compten com a sortides de proximitat i no cal
aprovar-les en Consell. Una sortida de la comunitat de mitjans de l’ambient de Landart, el
12 de juny a la platja de Barcelona. Una sortida de la comunitat de grans, a la platja del
Maresme el dia 20 de juny.
S’aproven també els programes pels que hem fet la sol·licitud pel curs vinent.: espai C,
xarxes pel Canvi, escoles més sostenibles, petits talents científics, programa de
Corrandes...

3.

Calendari escolar

S’ha confegit un calendari del curs 2018/19 es fa entrega a cada persona
participant al Consell i es detecta alguna errada que es modificarà. En farem
traspàs a la comunitat.
Es notifica que donat que el darrer Consell Escolar ja s’havia aprovat la proposta
de mantenir horari lectiu, de demanar la intensiva de juny, l’entrada flexibilitazada
pels de P3 i els 3 dies de lliure disposició que proposés el Consell Municipal, ja
s’han entregat tots els documents pertinents al consorci.
Les adaptacions del infants de p3 alterant horaris es poden fer només fins al 14
de setembre, se’ls explicarà a les famílies a la reunió d’inici de curs d’aquest
dijous 28 de juny. S’explicarà també la conveniència d’adaptar-se als horaris dels
infants i no deixar-los a dinar fins el dia 25 de setembre.
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4. Renovació consell escolar
L’Alba passa a ser cap d’estudis i la Noa ocuparà el seu lloc com a mestra. La
Sonia, passarà a ocupar el lloc de l’Eva ja que va ser la següent més votada en
les anteriors eleccions.
Enguany hi ha eleccions famílies. En el nostre cas cal renovar la representació del
Sergi, la Rosa i la representant de l’Afa.
La Rosa Llop no podrà seguir formant part del Consell Escolar, ja que per horari i
calendari li resulta molt difícil poder continuar.
Al curs 18-19 cal fer eleccions al consell escolar per part de les famílies i
caldrà incorporar nous membres del col·lectiu de mestres. Cada dos cursos
s’haurà de renovar la composició del Consell. Proposem incloure què és el
Consell Escolar especialment a les famílies que s’incorporen a l’escola podem
comentar-ho a la reunió de principi de curs. La convocatòria d’eleccions s’ha de
fer durant el primer trimestre.

5. Economia. Canvi en el pressupost
Finalment el proper curs es pagarà una única quota de material, sortides i
colònies. Els ingressos i despeses de piscina, finalment els gestionarà l’Afa. Per
tant el pressupost queda modificat i s’han reduït els 3000€ que teníem
pressupostat com a ingressos i com a despeses de piscina.
Noves quotes: Enviarem a les famílies abans d’acabar el mes un document
explicatiu sobre com queden les quotes definitivament i les dues opcions de
pagament possibles. (2 o 3 pagaments) per aquests triïn la modalitat que els
sigui més adequada. Quedaran recollides també les dates en que es domiciliaran
aquests pagaments.
S’ha explicat en diferents reunions a les famílies i a delegats i també queda recollit
en el document del que parlàvem anteriorment, que el pagament de colònies, en
cas que no hi vagin, serà atès de manera individual.

6.

Altres informacions diverses.

Es presenten unes possibles activitats extraescolars, s’expliquen i s’aproven les
següents extraescolars per al proper curs:
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o
o
o
o

Música adreçada a tota l’escola, amb l’escola de música Taller de
músics.
Art i mindfulness adreçada a primària
Circ per mitjans i grans serà en segon torn
Art per mitjans i grans

Unicef: és el tercer curs de col·laboració i ens coordinem amb Maria Mur, que ens
proposta que apostem per ser reconeguts com a una escola amb drets, estem en
procés d’acabar de recollir tot el que hem fet per tal de rebre el reconeixement, el
rebem o no seguirem treballant en aquest camí. El curs 18-19 l’eix transversal
serà el dret a ser qui sóc. La Rosa demana que no ens centrem només en l’origen
biològic o genètic ja que hi ha molts infants adoptats.
Reunió Afa: equip coord + junta AFA per fer valoració de les comissions mixtes,
aquest recull quedarà reflexat en el Pla Anual.

Competències bàsiques: resultats de la comparativa del centre i Catalunya,
aquests resultats ens situen en a la franja Mitjà-alt en les 5 competències, hem
superat les expectatives; i dins la mateixa franja de les escoles de complexitat B.
Preguntarem a inspecció si podem fer públics els resultats de les proves,
valorem que pot ajudar a relaxar els neguits d’algunes famílies.
7.

Precs i preguntes

Els fem traspàs d’algunes de les reflexions dels infants de grans que marxen a
l’institut, han recollit en les cartes que han escrit als seus futurs instituts.

Sota la presidència de la directora s'aixeca la sessió a les 17:30 del dia 25 de juny
de 2018.
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,

Agnès Barba
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