Acta de Consell Escolar
Identificació de la sessió
Número de sessió

1

Data

Hora

26 /09 /2017

Caràcter

Ordinària

18:00h

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

Sector Pares:
-

Esteve Tayleur.

-

Sergi Blancafort

-

Jordi Sunyé

Persones que s’excusen d’assistir-hi

Rosa Llop.

Ordre del dia
1. Aprovació si s’escau de l’acta anterior.
2. Informacions diverses relatives a l’inici de curs.
3. Aprovació de la memòria del curs 2016-2017
4. Aprovació de les sortides del primer trimestre del curs 2017-2018.
5. Precs i preguntes.
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Desenvolupament de la sessió
1. Acta anterior.
S’aprova per unanimitat l’acta anterior. Última del curs anterior

2. Informacions diverses
 Hi ha molta plantilla nova aquest curs. 3 persones han arribat pel concurs
de trasllats, i la resta han vingut, presentant candidatura amb perfils
metodològics per cobrir places estructurals, i prèvia entrevista amb l’equip
directiu. A més, tenim 3 baixes per maternitat. A la comunitat de mitjans,
cobreix una baixa una mestra que ja va estar el curs passat a l’escola, i les
altres dues han vingut per nomenaments. Ambdues per a la comunitat de
petits. Una d’aquestes ja va treballar a l’escola anteriorment, però
actualment està de baixa i ja tenim la seva substituta.
 Els infants de 6è aquest curs acaben la seva escolaritat a la nostre escola.
Encara no s’ha definit les opcions que tindran aquests infants de continuïtat
educativa. Enguany s’han de passar les proves de competències bàsiques
i per això a l’escola els mostrarem diferents models i ho treballarem amb
els infants.
 Menjador. Avui s’han quedat 400 alumnes a dinar. El menjador de l’escola
no dóna resposta a la necessitat que tenim a l’escola. Tot i que en el
projecte inicial de l’equip directiu ja plantejàvem un menjador per a cada
comunitat. Això no va ser possible, perquè justificaven que el menjar no es
podia desplaçar. Actualment els infants de la comunitat de grans dinen als
seus ambients, i per tant el menjar puja en ascensor. Els estris necessaris
de menjador, està emmagatzemat en un espai de la pròpia comunitat, però
cada dia s’ha de muntar i desmuntar.
 Fil conductor d’aquest curs és el dret d’estimar i ser estimat. En el marc
dels drets dels infants. A cada comunitat es faran activitats al voltant
d’aquest tema al llarg de tot el curs.
 Acomiadament dels infants de 6è. Tot i que algunes famílies ja han
proposat algunes coses a fer, esperarem que siguin els propis infants qui
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ho pensin i valorin. Dins la comunitat hi ha moments en els que es
reuneixen únicament els infants de 6è. Els infants de 4t i 5è, saben el
motiu, i ho accepten ja que saben que els propers cursos els hi passarà a
ells.
 S’inicia el curs amb un judici. S’exposa com ha anat la vista i es recorda
tots els passos que vam provar abans d’arribar al judici. Encara no tenim la
sentència.
 S’ha redactat un manifest a proposta d’algunes direccions de diverses
escolars. Aquest manifest a nivell de la nostra escola l’ha subscrit tot el
consell. Es procedeix a llegir el document, tot i que s’havia enviat
prèviament als membres del consell. L’Afa dóna suport al manifest. Com a
consell escolar també ens hi adherim.
 La nostra escola forma part de la xarxa d’escoles Nova XXI. Els cursos
anteriors s’ha dut a terme d’una manera, però de cara a aquest curs, es
faran residències tant a la nostra escola, com també nosaltres farem
residències en d’altres escoles. Aquestes residències serviran per a formar
i compartir experiències de diferents centres.

3.Aprovació de la memòria del curs 2016-2017
Cada curs es fan dos documents importants, un és la PGA (programació general
anual), i l’altre és la seva valoració. La memòria està elaborada sobretot a nivell
de comunitat.
En Jordi, representant de l’ajuntament, elogia la feina feta en la memòria ja que no
només recull les coses fetes sinó que també recull aquelles que han quedat
pendents, o les que podríem millorar o continuar-hi treballant; i les proposem com
a reptes per incorporar-les al PGA
S’aprova per unanimitat la memòria del curs 2016-2017.

4.Aprovació de les sortides del primer trimestre del curs 2017-2018.
- Sortides de proximitat.
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- Sortides de la comunitat de petits.
- 9 i 10 de novembre. Marxem al bosc amb autocar.
- Al mes de desembre farem les visites a les biblioteques de sagrada
Família i Josep Benet.

- Sortides de la comunitat de mitjans.
- 13/10. Marxa tota la comunitat tot el dia a Collserola.
- Els dies 21, 22, 28, i 29 de novembres, marxa tota la comunitat Al museu
de les cultures.
- El 21, 22 i 28 de novembre, faran tota la comunitat un recorregut històric.
- Sortides de la comunitat de grans.
- 5 i 26 d’octubre al museu del disseny. Dos grups de 25 infants.
- 2 i 3 de novembre. Marxa tota la comunitat a fer una mena d’estada per a
establir vincles.
- 14,16 i 24 de novembre. Visites al museu Picasso. Tota la comunitat.

Els infants de 1r comencen la piscina la primera setmana d’octubre. Hi van els 50
infants, amb un mestre i tres monitors que paguen les famílies dels infants de 1r.
 S’aproven per unanimitat totes les sortides del primer trimestre.

5.Precs i preguntes.`
-

A l’escola tenim polls. S’exposa com aquests conviuen amb els infants, i la
facilitat que contagi que tenen.

-

La Montse demana més informació en relació al menjador. Tot i estar
insonoritzat, sobretot amb els infants de mitjans, ho pateixen força. Els
infants de grans estan contents, i les mestres de la comunitat, no valoren
malament que els infants dinin als ambients.
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-

Es decideix pactar el calendari del consell del consell escolar:
o 14 de novembre
o 13 de febrer
o 24 d’abril.
o 3 de juliol

Sota la presidència de la directora s'aixeca la sessió a les 19:59 del dia 26 de
setembre de 2017.

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,

Agnès Barba
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