Acta de Consell Escolar
Identificació de la sessió
Número de sessió

6

Data

Hora

25/06/2019

Caràcter

16:00h

Lloc

Ordinària

Sala de mestres

Persones assistents

Presidenta: Agnès Barba

Sector A.F.A.: Gabriela Parra.

Cap d’estudis: Alba Besteiro

Sector PAS: Montse Boliart

Secretària: Miriam Fernández

Sector Ajuntament: Jordi Baró

Sector Mestres:
-

Sonia Martinez

-

Marta Sanchez

-

Neus Zamora

-

Robert Añor

-

Aroa Pareja

Sector Pares:
-

Steve Tayleur.

-

Eva Gomàriz

-

Silvia Seuma

Persones que s’excusen d’assistir-hi

-

Jordi Sunyer

Ordre del dia
1. Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior
2. Informacions diverses.
3. Matriculació, estat actual.
4. Tancament econòmic del primer semestre.
5. 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 anterior.

2. Informacions diverses.
Alguns dels membres actuals del consell escolar, s’acomiaden en aquest
consell. Els canvis en l’equip directiu entren directes amb el propi
nomenament. Els tres mestres que marxen, hauran de ser nomenats per nous
membres que entraran a formar part del consell escolar. Haurà de ser un
mestre de la comunitat de mitjans i un altre de la comunitat de grans.
Casal d’estiu. L’escola Gaia ha demanat a l’escola poder fer servir els espais
de la nostra escola, actualment ens trobem en un moment complicat, ja que hi
ha poc temps de marge, i molts fronts pendents. Com a consell no podem
aprovar o no fer-ho, ja que no esta en la nostra mà. Al llarg de la setmana
següent a la realització d'aquest consell, la Sra Eulàlia del consorci per resoldre
el tema del casal de Gaia. Es fa una reunió amb Equip directiu d’encants,
referents i coordinadors de Kampi, i referents del casal Gaia, juntament amb
Eulàlia com a referent del consorci.

Finalment es cedeixen 2 espais:

Psicomotricitat i la caseta del bosc, a més de compartir l’espai exterior. Vatua
farà els dos àpats amb Gaia a les 12:30 i amb Encants 13:00. El casal de Gaia
acaba el 30 de juliol, i encants fins al 2 d’agost.
3. Matriculació, estat actual.
A P3 comencem amb 50 infants, i s’ha incorporat 1 infants per 3r del curs
vinent.
S’incorporen 2 infants amb perfil SIEI, un d’ells a P3 i l’altre a 2n.
El 3 de juliol a les 16h, es farà la reunió amb les famílies de 3 anys.
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4. Tancament econòmic del primer semestre.
Es passa l’estat comptable amb acta d’arqueig en data 31 de maig, així com
també l’estat actual del pressupost.
S’aprova per unanimitat el pressupost.
5. Precs i preguntes
Sota la presidència de la directora s'aixeca la sessió a les 17:05 del 25 de juny de
2019.

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
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