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

Espai migdia
Calendari curs escolar
Esfer@
Plantilles
Deutes material
Neteja
Reciclatge

2.
-

Temes AFA
Reunions
Comunicació consell-famílies
Web
Comunicació famílies/línia pedagògica

3. Precs, preguntes i suggeriments

ACTA
Assistents : Marc Bruguera, Jaume López, Isabel Martínez, Esther Costa, Maria
Ramón, Georgina Espallargas, Cristina López, Lara del Río, Anna Bahima, Cristina
Guijosa, Jaume Capsada, Lara Rubiolo.

Absents : Marc Roigé, Isabel Díaz, Susanna Prado, Laura Martínez i Eulàlia Griset
-

Espai migdia
El dia 17 de juny es va fer la reunió de la comissió de menjador i es
va acordar fer un comunicat a les famílies per tal d’explicar els nous
canvis.
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-

Calendari curs escolar
Inici classes - 12 setembre
Dies de lliure disposició:
dilluns 4/11/19
dilluns 24/2/20 (carnaval)
divendres 29/5/20
Període de vacances: 21 de desembre al 7 de gener (Nadal), del 4 al
13 d'abril (Setmana Santa) i a partir del 20 de juny (estiu).
Jornada intensiva: 20 de desembre i del 8 al 19 de juny.
Adaptació P3:
Dijous 12: dos torns d’hora 30min
Divendres 13: 13 tot el matí fins 12’30h
Dilluns 16: Tot el matí fins les 15h
Dimarts 17: Horari normal

-

Esfer@
S’ha col·lapsat la plataforma Esfer@ que serveix per a posar les
notes dels nens/es. En principi calculem que els informes estaran,
però podria ser que algun grup els rebés més tard.
En cas de no poder-los tenir enviarem un comunicat a les famílies.

-

Plantilles
De cara a l’any vinent hem pogut reclamar dos mestres amb perfil,
degut a les vacants que han generat les dues jubilacions d’aquest
curs.

-

Deutes material
Tenim un llistat de famílies amb impagaments. S’ha enviat una carta
a cada família informant del deute.

-

Neteja
Cada vegada tenim més problemes amb la neteja a l’escola.
No tenim material suficient (paper, productes de neteja…).
D’altra banda, les persones que venen tenen un horari molt limitat,
els hi falten hores per assumir-ho tot.
Es farà una carta en nom del consell escolar demanant que es vingui
a fer una neteja a fons, que fa molt de temps que no es fa i és
necessària. D’altra banda, també es demanarà en paral·lel més
neteja en el dia a dia.
També s’acorda que cada vegada que es vingui a fer una auditoria
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hi hagi un encarregat d’estar-hi a sobre i assegurar-se que es
recullen totes les problemàtiques.
També es demanarà l’informe de les dues últimes auditories, així
com poder tenir reunions periòdiques amb el responsable de
l’empresa.
-

2.

Reciclatge
Es demana que com a escola fem una campanya de consciència amb
el tema reciclatge.
La podem lligar a tot el tema d’hàbits de cura i ús del material…
Una proposta seria que la setmana de la ciència podria anar lligada
a tot el tema de sostenibilitat, reciclatge...
Temes AFA

-

Reunions
Es proposa fer dues reunions de consell per trimestre més la de final
de curs. Una de seguiment i la de final de trimestre que és la que
fem ara més extensa.
Cal tenir un ordre del dia quan es convoca. I potser fer reunions
puntuals per a tractar temes més concrets. Sinó les de final de
trimestre es fan molt llargues i, a més, no tenim marge de reacció
quan passen coses importants.
Es proposa fer ús de l’eina doodle per a quedar els dies de reunions.

-

Comunicació consell-famílies
Hi ha una insatisfacció en el tema de comunicació entre consell
escolar i famílies.
Com a mesura immediata es proposa, per exemple, enviar un
correu a les famílies informant de quan hi ha hagut un consell
escolar i remetent-los a la web on hi trobaran l’acta resum penjada.

-

Web
Es demana més rigor en el tema web ja que no agrada i no acaba
de funcionar. Hi ha virus, no està actualitzada, etc. Les famílies no
n’acaben d’estar contentes.

-

Comunicació famílies/línia pedagògica
Les famílies demanen més informació dels objectius de cada curs,
sembla que hi ha neguit per saber què fan (o no) els nens i nenes.
Una proposta pot ser fer arribar el currículum i una explicació dels
criteris que fem servir per avaluar. Es demana una solució en aquest
sentit. Una proposta seria reprendre les reunions de l’escola des de
dins. També és un punt a plantejar-se a les reunions d’inici de curs.
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Anna Bahima
Secretària

Lara del Rio Osan
Presidenta del Consell Escolar (en funcions)
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