CONSELL ESCOLAR ORDINARI
ORDRE DEL DIA
1. Temes que proposa l’escola
-

Espai migdia
Aprovació pressupost 2019
Proves 2n

2. Temes AFA
3. Precs, preguntes i suggeriments

ACTA
Assistents: Marc Bruguera, Jaume López, Isabel Martínez, Esther Costa, Maria
Ramón, Georgina Espallargas, Cristina López, Lara del Río, Eulàlia Griset, Anna
Bahima, Jaume Capsada.
Comissió Menjador: Ruth i Esther Vinyals.

Absents: Marc Roigé, Isabel Díaz, Susanna Prado, Laura Martínez
1. Temes que proposa l’escola
-

Espai migdia
Es presenten dues propostes clares:
La proposta 1 inclou una reestructuració del temps de migdia en
dues franges horàries d’una hora i també una reforma de l’horari,
tot escurçant el temps de migdia i acabant l’escola a les 16h.
Implica que els petits dinin a les aules.
La proposta 2 deixa l’horari tal i com ha estat fins ara, però
reestructurant la franja de migdia en tres franges horàries. En
aquesta proposta, com que es poden fer 3 franges horàries els petits
podran dinar al menjador.

Conclusions:
S’acorda, en consell escolar, començar el curs vinent duent a terme
la proposta 2.
Es veu clara la necessitat de reestructurar l’espai migdia. No es veu
clar el tema de l’horari, cal donar temps per a que les famílies
escoltin el projecte, les famílies noves que entraran a P3 puguin
participar en la decisió, etc.
Així doncs, mantindrem l’horari que tenim ara, però l’equip de
mestres manifesta que la fita serà arribar a aconseguir la proposta
1. Per aquest motiu, al llarg del curs s’anirà treballant AFA/Escola
per anar fent camí.
Es crea una comissió conjunta mestres, AFA i closques per a
treballar l’espai migdia.
Es demana revisar els tallers. Es percep un cert avorriment i es
demana poder revisar conjuntament la tipologia de tallers que es
duran a terme.
-

Aprovació pressupost 2019
Després de respondre les preguntes derivades del pressupost 2019,
queda aprovat en consell escolar.

-

Proves 2n
S’ha aplicat una prova pilot de competències bàsiques a 2n. No s’ha
avisat a les famílies ni als nens/es perquè es va demanar des del
departament.
Enviarem un correu a les famílies explicant-ho.

2. Temes AFA
3. Precs, preguntes i suggeriments
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