Acta de Consell Escolar
Identificació de la sessió
Número de sessió
Data
2
14 /11 /2017
Caràcter
Ordinària

Hora
18:00 h

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

-

Eva Carretero

-

Alba Besteiro

Sector Pares:
-

Esteve Tayleur.

-

Jordi Sunyé

-

Rosa Llop

Persones que s’excusen d’assistir-hi
- Sergi Blancafort

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior
Traspàs CE de la permanent
Revisió del PGA i aprovació
Documents de les NOF Normes d'Organització i Funcionament
Proposta filmació de Cinegrup.com, serie educativa.
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6. Angeleta Ferrer
7. Altres informacions diverses
8. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior
S’aprova l’acta per unanimitat.

2. Traspàs CE de la permanent.
S’exposa l’acta de la permanent de consell en la que es van aprovar les següents sortides;
Museu de les cultures i ruta pel casc històric de mitjans tots els infants de la comunitat hi
van a les dues sortides però en dies diferents. S’aprova per unanimitat.

3. Revisió del PGA i aprovació.
S’han fet dues modificacions, una és afegir a la Rosa en el consell escolar, i l’altre és afegir
en el dret a estimar i ser estimat, tota la intervenció que es farà des de l’associació d’espai
temps.
S’explica i es fa una revisió del PGA.
Cal afegir l’aportació de la comissió d’atenció a la diversitat i convivencia, que farà
propostes per treballar la cohesió. A la comunitat de mitjans ho farà l’empresa xiula, en
format musical. A petits també es farà una intervenció, que l’Alba enviarà per email a
l’escola per tal de poder-ho afegir al pga.
Es faran els canvis i les esmenes oportunes i es penjarà a la web, previament es notificarà
mitjançant el butlletí.
S’aprova per unanimitat.

4. Documents de les NOF Normes d'Organització i Funcionament.
S’exposa el document de les sortides, i les autoritzacions.
Es comenta que els infants de mitjans i grans puguin baixar als ambients dels infants de la
comunitat de petits a esperar a les seves famílies per descongestionar una mica les
sortides, també pèrmetria agilitzar la recollida a petits.
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La Rosa comenta que a petits es fan taps a les sortides amb les famílies i la recollida dels
cistells, i això impossibilita que la sortida sigui cómoda i tranquila. Es farà el matís de les
sortides relaxades, i es recull la proposta de la comissió de convivencia de senyalitzar les
direccions i usos de les sortides i entrades.
S’aprova per unanimitat.
5. Proposta filmació de Cinegrup.com, serie educativa.
Podeu mirar en aquest enllaç quin tipus de programa és:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNM2T4DNzmq5hxMqb1TpvSm0Qu6QgqbE_
- El consell aprova la filmació, però cal validar-ho i confirmar-ho amb el claustre. Es
comenta que per a aquesta filmació es demanarà una autorització especial a les famílies.
A més es demanarà a la productora que ens deixi la filmació i a més, pugui fer un recull
que pugui actualitzar el video definitiu de l’escola.
En Jordi Baró, comenta que al tractar-se d’un projecte de gran embargadura, comentem el
projete amb en Carmelo Guiu, del consorci.
6. Angeleta Ferrer.
S’exposa quina serà la política de les puntuacions per a accedir a l’instritut.
Hi ha escoles que no están d’acord amb l’obertura de l’institut Angeleta Ferrer, ja que
consideren que la seva obertura podría afectar a les inscripcions dels altres centres.
S’ha reconegut per primer any una necessitat de plaça educativa a, primer curs de
secundària.
L’institut Angeleta Ferrer, en un principi havia de ser construit en breu, però revisant les
llicències, aquestes han caducat i per tant la construcción de l’Angeleta Ferrer es demora
molt la seva construcción. Es proposava obrir noves linies de forma provisional en els
centres, però degut a la demora de la construcción de l’institut Angeleta Ferrer, aquests
instituts no poden oferir totes les obertures de noves linies, fins que el nou institut es pugui
obrir. Per aquest motiu el proper curs s’obre l’institut Angeleta Ferrer s’obrirà de forma
provisional en barracons, dels que encara no en sabem la ubicació.
7. Altres informacions diverses
- Des del consorci ens han notificat que es començarà en breu a fer les obres de la llar
d’infants que posaran just al costat de la nostra escola. I és per això que ens han reclamat
que buidem l’espai de les bicicletes, patins i patinets. Des de l’escola estem pendents
d’una reunió amb el consorci, per veure quina será la nova ubicació.
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8. Precs i preguntes.
- S’exposa el cas d’un suposat Bulling a la comunitat de grans. Es comenta que s’exposi la
situació a la tutora, ja que la tutora potser no n’està informada.
- La Rosa exposa que considera que en el PGA no queda prou recollit el treball
d’interculturlitat. A l’escola hi ha molts infants amb diversitats familiars, culturals, ètniques i
que per tant caldria que quedi contemplat el treball. El consell està d’acord, ja que tot i que
als ambients no es mostra, som conscient que no ho veiem tot.
- La Rosa comenta que s’ha exposat un conflicte amb les adreces d’email internet de
l’escola. Ja que aquestes segueixen un patró de any de naixement, nom i cognom dels
infants. Les mestres comenten que l’ús d’aquest email ha de ser controlat per les famílies,
de la mateixa manera que hi ha un control a l’escola.
- Es farà la demanda a Escoles més sostenibles per tal que vingui un tècnic per a procedir
a fer un assesorament per poder dur a terme les obres d’insonorització al llarg d’aquest
primer trimestre.
- La comissió d'extraescolars demana al consell si aprova una activitat extraescolar que
ens han proposat. El consell exposa que hauria d’estar informada tota la junta de l’Afa, i
que será comissió permanent que ho validarà un cop validar per l’afa.
- Es fa arribar a la Montse com a persona de l’AFA, els horaris de les activitats que es
realitzen a la pista.
- A les estones de jardí, i en molts moments es facilia que els infants que canvien de
comunitat puguin relacionar-se amb els antics companys/es que tenien el curs anterior
quan pertanyien a una altre comunitat.
- En breu es reunirá la comissió económica del consell Escolar per tal de comentar els
diversos canvis i el punt econòmic en el qual es trova l’escola. D’aquesta reunió es farà un
posterior traspàs a la resta del consell.
- Com a escola ens hem vinculat amb les escoles que han fet manifestos en contra de
l’aplicació del 155 entre d’altres.
L’Agnès com a directora explica que malgrat l’aplicació del 155, ella vetllarà per mantener
el saberfer que caracteritza l’escola pública catalana dins del mon educatiu. Com a consell
escolar es ratifica en la línea pedagógica de l’escola, i en la continuitat del desplegament
de la LEC, i del decret de direccions.

Sota la presidència de la directora s'aixeca la sessió a les 20:27 del dia 14 de novembre de
2017.
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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
Miriam Fernández

Vist i plau La directora,
Agnès Barba
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