Acta de Consell Escolar
Identificació de la sessió
Número de sessió

1

Data

Hora

09/10/2018

Caràcter

Ordinària

18:00h

Lloc

Sala de mestres

Persones assistents

Presidenta: Agnès Barba

Sector A.F.A.: Montse Caballé

Cap d’estudis:

Sector PAS: Montse Boliart

Secretària: Miriam Fernández

Sector Ajuntament: Jordi Baró

Sector Mestres:
-

Dolors Grau

-

Marta Lopez

-

Noa Padín

Sector Pares:
-

Esteve Tayleur.

Persones que s’excusen d’assistir-hi

Rosa Llop.
Alba Besteiro
Sonia Martinez
Sergi Blancafort
Jordi Sunyé

Ordre del dia
1. Benvinguda al nou curs
2. Revisió i validació de la memòria del curs 2017-2018
3. 10è aniversari de l'escola
4. Aprovació de les sortides plantejades a les diferents comunitats.
5. Traspàs consells permanents.
6. Informacions diverses relatives al curs.
7. Precs i preguntes
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Desenvolupament de la sessió
1. Benvinguda al nou curs
Donem la benvinguda al nou curs i al primer consell d’aquest curs.
Aquest curs tenim la renovació de part del consell. Excusem les persones que
avui no han pogut assistir al consell.

2. Revisió i validació de la memòria del curs 2017-2018.
L’Agnès, directora de l’escola, fa una explicació de la memòria i del seu contingut.
Sobretot profunditza en els objectius treballats al llarg de curs 2017-2018 i quina
valoració ha fet el claustre en relació a aquests objectius.
Queda validada.

3. 10è aniversari de l'escola
Encara no tenim clar quina serà l’actuació que es durà, primer ho tractarem en
claustre i posteriorment ho farem extensiu.
Consulta a en Jordi Baró de les persones a les que podria anar dirigida aquesta
invitació.
o

Aprovació de les sortides plantejades a les diferents comunitats.

Totes les sortides de KM0, (teatre, mercat...etc..) van quedar aprovades en el
darrer consell escolar del curs passat.
Comunitat de Petits:
-

26/10/18- Can Coll. Sortida del Bosc

-

30/1/19 Al Tantarantana. Espectacle de música: Cromàtic

-

18/3/19 + 20/3/19 + 21/3/19 + 22/3/19 al MACBA.

-

29 i 30/4/19 Colònies a Can Moncau de la Roca del Vallès.

-

22/5/19. Al SAT, espectacle d’Audició: Nora i el Jazz

-

7/6/19. A la platja del Prat

-

A més fem visita als mercats i a les biblioteques.

Comunitat de Mitjans:
-

28/9/18 Delta llobregat: visita i descoberta
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-

16/10/18 SAT Hansel & Gretel 3 grups de 3r

-

12/11/18 cinemes Verdi: el meu primer festival de cinema, tota la comunitat

-

19/11/18 Tantarantana: Años Luz 1r i 2n

-

16/1/18 El mercat de les flors CICLE DAN DANSA “ICE PALACE” (PLAN
D) tota la comunitat

-

2/4/19 Dansara tota la comunitat

-

data a determinar museu Hª de la Ciutat : Chronos

-

data a determinar: Hospital Sant Pau

-

data a determinar: museu Blau

-

data a determinar: 7 sortides Biblioteca museu del Disseny

-

data a determinar: 1 sortida museu del Disseny

-

data a determinar: platja Sitges tota la comunitat

-

27-29 març: colònies a La Capella

Comunitat de grans:
-

27-9-18. Sortida de tot el dia a un parc

-

4-2-19 i 8-2-19. Museu de les matemàtiques

-

2n trimestre(data a concretar)Teatre animal Lluis Petit

-

1r trimestre(data a concretar)Biciclot 6è 2 dies a l’escola

-

14 març. English theatre a l’escola (The tale teller)

-

8 al 10-5-19 Colònies de 4t i 5è Can Gircós (Besalú)

-

3 al 7-6-19 Viatge de 6è a Comarruga

-

4-10-18. sortida a Gualba

-

9 -1-19 Mercat de les Flors, la partida (dansa)

-

Al voltant de l’abril. Hort urbà ecològic de la Fundació Asís

-

2n trimestre(data a concretar) MNAC

-

2ª quinzena maig(data a concretar)Depuradora 5è

-

2n quinzena de maig(data a concretar). Punt verd a Sagrada Família

-

2n trimestre(data a concretar)Museu Blau

-

12-9-18 al 4-10-18. Exposició a la biblioteca Sagrada Família

-

9-10-18 Sant Pau (visita teatratlitzada)
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-

23 i 24-10-18 biblioteca Sagrada Família. Exposició “Llavors viviem al
carrer”

-

8-3-19 Frec a Frec

4. Traspàs consells permanents.
En data 13.09.2018, s’aproven dues sortides:
- Sortida de la comunitat de mitjans del 28 de setembre al delta del
Llobregat.
- Sortida de grans 27 de setembre, per ambients a l’entorn de Barcelona.
- Sortida a Gualba dijous 4 d’octubre, de la comunitat de grans.
En data 27.09.2018, s’aprova el monogràfic d’estampació.
5. Informacions diverses relatives al curs.
Aquest curs tenim les eleccions al consell escolar. Antigament hi havia contemplat
a les N.O.F, la presència de dos infants de la comunitat de grans, això finalment
no s’ha valorat del tot positivament i per això plantegem que no quedi regulat com
estava fins ara, sinó que els infants de la comunitat de grans seran convidats

6. Precs i preguntes
- Hi ha una petició que ens fa arribar una família. Ens demana que un infant
de la comunitat de mitjans pugui marxar amb el seu germà de la comunitat
de grans. En Jordi Baró exposa que ens hauríem d’assessorar i demanar el
vist-i-plau de la inspecció, per la responsabilitat que podria recaure sobre
aquest consell escolar. Estem d’acord en fer la consulta jurídica, un cop
tinguem aquesta informació, la farem a tot el consell i aquest procedirà a
fer la aprovació o no.
- La Montse en representació de l’Afa, pregunta com esta el tema de la
proposta de jornada continuada i la seva possible votació o situació de
debat. Agnès exposa que tal i com és va informar a la presidenta i vicipresidenta de l’Afa, aquest tema queda aturat per part de l’equip directiu.
Ja que com a equip directiu valoràvem sobretot molt positivament el fet de
poder compartir dues hores diàries de coordinació de l’equip de mestres,
però això suposaria acabar la nostra jornada laboral 30 min més tard del
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que ho fem actualment. La resta del claustre no ho valora positivament i
per tant, com a equip directiu considerem que si la jornada continuada no
ha de millorar la coordinació de l’equip docent i per tant la qualitat amb els
infants, no trobem el sentit de fer la valoració de la proposta de jornada
continuada en tant que l’equip directiu no veu la necessitat de fer-ne la
valoració si no ha d’haver-hi una millora.
Sota la presidència de la directora s'aixeca la sessió a les 19:42 del dia 9
d’octubre de 2018.

Acords
Un cop tinguem la informació, en relació a la normativa i responsabilitats del que
suposa autoritzar a un infant de 3r de primària a poder sortir sol de l’escola, la
farem a tot el consell i aquest procedirà a fer la aprovació o no.

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
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