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CURS ACADÈMIC 2013/2014 

Ø Resum Consell Escolar 30/9/13 
 

Nota: el primer consell del curs 2013/14 va ser virtual i va consistir en l'aprovació de les 
sortides i les colònies (24 i 25/4 de P5 i 1r. 
 
1. Aprovació de l'acta anterior. 
 
2. Objectius pedagògics del curs. Es faran proves diagnòstiques (com l'any passat) a final de P5 
per veure el grau de maduresa en la lectoescriptura. Són proves només per saber com 
entomar el 1r, no per determinar qui llegeix i qui no, simplement per veure la maduresa en el 
procés de lectoescriptura i reforçar el que calgui a 1r. Es recorda que la suficiència lectora i 
escriptora s'ha d'assolir al final del cicle inicial (2n). 

Els alumnes de 1r se'ls farà la plàstica en anglès (a més de les hores d'anglès com a tals). 

En el tema de la lectoescriptura es seguirà la metodologia (canadenca) de shared reading/ read 
it again  

S'ha ampliat la dotació d'ordinadors (15 en total a la sala TIC) i 3 a l'aula de primària.  

Es posarà en funcionament aviat la biblioteca escolar. 

A 1r s'entregarà un butlletí de notes (numèriques) ja que és normatiu. Recordar que de 1r a 6è 
es pot repetir un curs només (excepcionalment 2 cursos).  

El professorat, aquest curs, rebrà formació en llengua escrita (el curs passat ho van fer en 
lectura i per això aquest curs introdueixen el mètode del Shared reading) per tal de 
sistematitzar les activitats de llengua escrita de P3 a Primària el proper curs acadèmic.  

3.  S'aprova la Programació General Anual (PGA).  

4. Valoració i gestió de l'inici de curs: 

Incidències 

-Les obres que s'havien de fer durant el juliol (moviment de parets per instal·lar la zona de 
biblioteca) es van fer divendres passat. 

-L'escola disposa de les mateixes hores de vetllador que l'any passat, malgrat haver 
incrementat les necessitats de vetllador. 

- La direcció s'ha posat en contacte amb Serveis territorials. Esperarem resposta i es preveu la 
redacció d'una carta del Consell per a fer la demanda de nou, en cas de negativa.  

-Degut a que no han arribat totes les taules necessàries per P5 s'ha fet un intercanvi de 
material sobrant de l'escola amb altres centres que poguessin proporcionar les taules que 
faltaven. 
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-Beques menjador. Aquest any, i degut a que famílies amb necessitats, degut a la perversitat 
del sistema de puntuació, no obtenien beca menjador, l'escola demanarà les beques que 
consideri oportunes a la Fundació Probitas  

Canvis interns 

- La sortida dels alumnes de P5 i 1r es farà pel pati. 

- S'estudia que els nens de P5 o 1r que tinguin germans vagin a trobar al germà a l'aula i surtin 
junts, quan els pares de P3 o P4 vagin a recollir-los. 

- Hi ha pocs familiars apuntats per anar a les sortides. Es recorda que el funcionament de les 
llistes serà que a cada sortida (ja sigui piscina o excursió) anirà el pare/mare que li toqui per 
estricte ordre d'apuntar-se, i si aquell dia no pot, passarà al final de la llista.  

- Quan els nens vagin a la biblioteca sortiran 5 minuts abans per tal de poder fer més fàcil la 
recollida als que tinguin altres germans. Els nens no estaran a l'entrada de la biblioteca sinó 
dins del recinte que hi ha dalt de les escales. 

- S'han demanat a l'Ajuntament dues mini-reformes: cobrir el terra del passadís (extern) que 
dóna al pati perquè s'omple de molta sorra; i , posar uns voladissos d'alumini o el que sigui, a 
les entrades principal i a les altres dues portes de l'escola (pati i zona de biblioteca) perquè 
quan plou s'embassa el terra adjacent. 

Precs i preguntes 

S'actualitzarà el web de l'escola i s'afegiran els documents (autoritzacions, etc) perquè els 
pares que ho necessitin els descarreguin. 
 
Es recorda que cal tenir cura del material escolar. 
 
Ø Resum Consell Escolar 2/12/13 

 
1. Aprovació de l'acta del Consell anterior. 
 
2. Calendari properes reunions Consell. 27/01, 31/03, 26/05 i 26/06. Totes a les 16:45h, 
excepte la de Juny que s'avançarà per ser jornada intensiva. 
 
3. Mòdul: Resum de la reunió del dia 06/11 amb Serveix Territorials (Dept. Ensenyament) 
convocada per l'AFA. Es va indicar que els pressupostos del 2013-2014 estaven tancats, així la 
instal·lació del mòdul no serà possible fins l'obertura dels pressupostos del 2014-2015, sense 
concretar cap data.  
 
A finals de Gener del 2014, Serveis Territorials contactarà per parlar de temes de planificació 
sobre aquest tema. 
 
4. Cloenda 1r trimestre:  
 
Psicomotricitat : S'han hagut d'afrontar grans complexitats per elaborar horaris racionals i 
quadrar desplaçaments dels diferents grups per fer psicomotricitat  a la Plaça. Europa.  
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Suposa un gran esforç per part el professorat, tant pel que fa al muntatge/desmuntatge de 
sala, com al nombre de mestres ( es requereix una persona de suport a la sala de 
psicomotricitat que impedeix el desdoblament o reforç a les aules de l'escola).  
 
Festes: valoració positiva de la Festa Major i Castanyada 
 
Menjador: fan ús del servei una mitjana de 115 alumnes. Sobre les beques, hi ha uns 50 
alumnes becats (75%), alguns casos concrets tenen el 100%. Després hi ha alumnes que gràcies 
al projecte PROVITAS es poden beneficiar d'ajudes de menjador. 
 
Colònies: finalment no va poder sortir, ja que encara que van haver-hi 57 inscripcions, només 
30 famílies van fer la reserva.  
 
Hores Vetllador: es continua amb mancances d'hores de vetllador ja que no han ampliat cap 
hora. 
 
Cobriment baixes: l'escola ha demanat que es cobreixi el lloc  d'una mestra. 
 
Material escolar: l'escola ha demanat al departament 2 pissarres digitals mòbils, per les 
classes de P3 i P4. 
 
Casal de Nadal no hi ha hagut gairebé demanda. 
 
5. Precs i preguntes. 
 
Un grup de pares bibliotecaris s'ha posat en contacte amb la cap d'estudis per realitzar algun 
tipus d'activitat a l'escola. Es comenta que un grup de pares també vol treballar amb l'hort.  
 
Es comenta que a l'escola s'utilitzen diversos recursos, entre ells audiovisuals, i els alumnes 
veuen documentals o trossos de pel·lícules per a treballar els projectes i objectius.  
 
Es recorda que a partir de gener s'oferirà a les famílies dels alumnes de 1r els 30 minuts de 
SEP. Caldrà que signin el document de compromís que se'ls farà arribar.  
 
Es comenta que el grup de 1r té un nivell d'aprenentatge molt bo i ha aconseguit un grau de 
cohesió molt alt.  
 
Es recorda que l'escola ofereix el SEP (Suport escolar personalitzat) a tots els alumnes, per 
evitar la segregació.  També ha aclarit que el SEP es va instaurar quan es va treure la sisena 
hora, i està més pensat per grups de 5è o 6è que no pas grups de 1r.  
 
Es demana a les famílies que aportin comentaris als blogs de l'escola per enriquir-lo.  I que es 
consulti amb l'escola sobre la publicació de qualsevol tipus de fotografia que surti en el blog de 
l'AFA.  
 
 
Ø Resum Consell Escolar 27/1/14 

 
1. Aprovació de l'acta del Consell Anterior. 
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Com a punt a ressaltar es confirma que els nens de 1r els dilluns i divendres fan les respectives 
mitges hores de reforç (SEP) 

 
Es comenta també que ja està en marxa el projecte de biblioteca suggerit per les famílies amb 
membres bibliotecaris. A partir de febrer començarà l'activitat que consistirà en una hora del 
conte durant l'estona de pati (els nens poden assistir lliurement). 

Es comenta que el 17/2 i el 5/3 hi haurà jornada de portes obertes, però que alguns pares de 
les escoles bressols han fet ja visites a l'escola.  
 

2.  Liquidació del pressupost 2013 i aprovació del pressupost 2014.  

Es comenta que a partir d'ara és gestionaran les aportacions de les famílies amb el programa 
SAGA (tal com es fa amb la resta del pressupost). Només es gestionarà a part el tema del 
menjador.  
 
Es comenta que la part pressupostària serà revisada pel Dept d'Ensenyament (aviat faran una 
auditoria) i que la extrapressupostària (sortides, piscina, ajudes beca menjador, ajudes 
material) no ho revisa. 

Està prevista l'entrada dels imports corresponents provinents del Dept. d'ensenyament per 
despeses de funcionament i de l'Ajuntament. S'explica el desglossament de la totalitat d'euros 
aportats per les famílies en reprografia per infantil, reprografia pel cicle mitjà, menjador, 
material didàctic per infantil i per cicle inicial.  

Es comenta que de la part pressupostària s'ha destinat una partida al manteniment informàtic 
(fent un contracte a una persona, ja que la persona que venia del Dept d'Ensenyament a fer les 
revisions dels ordinadors és insuficient). 

S'esmenta també que s'ha fet una alta inversió en material per educació física (ja que els 
alumnes de primer en fan i calia comprar el material) i s'ha destinat una partida a llibres. 

Respecte les beques menjador, la situació és correcta (s'han cobrat les atorgades ja sigui del 
Dept o de Provitas) 

3 - Incidències. 

a) Drets d'imatge: 

El primer dia de piscina de P3 diversos familiars acompanyants van fer fotos als nens i van fer-
ne difusió per whatsapp. Es recorda que només l'escola té els drets d'imatge i que l'escola no 
pot penjar les fotos ni a fòrums ni a Facebook (si als blogs escolars).  
S'esmenta que s'ha fet arribar una carta a els famílies per aquest motiu.  
 
b) Neteja: 

Aquest curs es disposa de 2 aules més i només s'ha incrementat en 15' la jornada de la senyora 
de fer feines. Es justifica perquè el nombre de m2 és el mateix, però des de l'escola s'ha 
recalcat que malgrat que els metres són els mateixos ara hi ha dos aules de P3. S'ha establert 
contacte amb l'empresa de neteja i s'han enviat les cartes corresponents. Actualment s'estan 
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presentant empreses al concurs de licitació. Des del Consell s'ha enviat carta a l'Ajuntament i 
les famílies ho van comentar personalment amb els tècnics de l'Ajuntament.  

 
c) Consergeria: 

Des de l'Ajuntament es va comunicar a l'escola el canvi de conserge. La explicació que es va 
donar és que hi ha conserges amb plaça fixa i  més antiguitat que volen deixar de fer 
substitucions. L'escola compren perfectament la problemàtica laboral però es queixa del canvi 
sobtat i de la poca sensibilitat vers les peculiaritats de l'escola.  
 

d) Vetlladors: 

Aquest curs 2013/14 seguim tenint els mateixos vetlladors que l'anterior curs, malgrat haver 
incrementat el nombre de nens que el necessiten. S'ha enviat carta (juliol-agost) per insistir en 
la demanda de més vetlladors. Al gener encara no es té resposta.  

4. Projectes del curs 2013/14: 

Durant aquest curs s'ha demanat de poder fer 5 projectes: 
- revista escolar; setmana cultural; escola de pares/mares; coeducació fem esport (dotació 
material per 1ària); ambients d'aprenentatge. 

S'han comprat 2 pissarres digitals més i 15 tablets (pel tema de lectoescriptura)  

El dia 1/2 a la Biblioteca de la Bòbila es presentarà  una xerrada en que parlaran de la 
psicomotricitat a l'escola (Aucouturier) 
 
Les mestres de l'escola es presenten també a un concurs dins del Mobile World Congress per 
parlar de la integració de les TIC en educació. 
 

Ø Resum Consell Escolar 31/3/14 
 
1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior.  

2.  Comentaris sobre la preinscripció. 
Hi ha hagut 59 sol·licituds de preinscripció per P3 i 2 per P5.  
 
3. Mòduls i reformes. Es col·locaran 2 mòduls a l'estiu. Un de 120 m2 i un altre de 210 m2. Al 
de 120 m2 hi aniran dues classes, lavabos i un despatx. Al de 210 m2 dues classes més, sala de 
psico, laboratori o aula de ciències i despatxet de l'AFA. 
 
L'any que ve els tres grups de l'actual P5 es barrejaran, formant tres grups de 1r. S'està a 
l'espera del decret sobre plantilla de professorat per saber com es distribuiran els mestres.  
Es comenta que l'actual grup de 1r consta ja de 22 alumnes (va començar amb 8) i que han 
aconseguit una gran cohesió i unió.  
 
4.  Valoració del trimestre. 
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Es valora molt positivament la festa de Carnestoltes: els nens ho van passar molt bé 
confeccionant les disfresses, es valora molt la col·laboració de les famílies en la decoració i 
gestió de la festa. 
 
Es valora molt positivament el Bibliopati. I s'està començant a donar impuls a l'hort. 
 
Es comenta que les hores de vetllador segueixen sent insuficients.  
 
 S'esmenta que el centre té una nova pàgina web. 
 
Es valora molt positivament l'activitat de piscina de P3 i l'adaptació dels nens a l'activitat. 
 
S'estan preparant nous projectes pel curs 2014/15 que es comentaran en propers consells.  
 
Es comenta que una comissió de l'AFA, junt amb la direcció de l'escola, està fent una reforma 
del pati consistent en introduir troncs, neumàtics, zona de cuineta, zona de tipis... S'avança 
que properament està previst fer una mena de mural-pintura al pati amb motiu del 50è 
aniversari de la publicació del llibre de Paco Candel.  
 
Es valora molt positivament la implicació i participació de les famílies en la preparació del Sant 
Jordi. 
 
Es té una bona opinió de les sortides del tercer trimestre. 
 
 El servei de neteja funciona correctament. Es va fer una neteja a fons, amb poliment del terra 
inclòs i s'ha passat de tenir 8 hores de neteja assignades (front les 6 anteriors). Es comenta que 
el curs que ve l'empresa de neteja possiblement canviarà doncs estan en concurs.  

Precs i preguntes. 
 
Es comenta la possibilitat d'ampliar l'horari de les entrevistes amb les mestres. No hi ha cap 
inconvenient (i de fet ja es va fer) si es demana amb temps i en casos molt puntuals.  
 
Es comenta que al mes d'octubre-novembre 2014 hi haurà renovació dels membres del consell 
escolar. 
 
Es comenta, amb satisfacció, el transcurs de les jornades de portes obertes. Es van fer 6 
sessions de portes obertes, i posteriorment es van atendre 22 famílies que van demanar visites 
personalitzades a l'escola.  
 
Es recorda que la Bimba visitarà l'escola la setmana del 10 de juny. Aquest cop, pels nens de P5 
i 1r es demanarà la col·laboració dels avis per fer tallers. A P3 les mares i P4 els pares. 
 
S'avança que el proper curs acadèmic, l'escola funcionarà per ambients a més d'estones d'aula. 
Aquesta informació es concretarà i es detallarà més endavant en cada una de les reunions de 
curs (les dates de les quals arribaran a les famílies a través d'un butlletí especial de l'escola). 
 
Els propers consells escolars seran el 26/5 per parlar del calendari del proper curs, i el 26/6 per 
presentar la memòria.  
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Ø Resum Consell Escolar 27/5/14 
 
 

1. Aprovació de l'acta anterior. 

2.  Aprovació del calendari escolar. S'aprova el calendari escolar d' enguany, els festius 
corresponents, dies de lliure disposició. Es donarà a les famílies en les reunions corresponents.  

3.  Novetats i reestructuració dels espais. Després de l’experiència d’aquests tres anys de 
funcionament de l’escola i amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge dels nens, el curs que ve 
es faran un seguit de canvis en els espais. Les aules passaran a ser ambients (art, 
experimentació, atelier, etc.) reservant un espai de taules i cadires per fer treball d'aula. En 
aquests ambients els alumnes desenvoluparan totes les activitats i aprenentatges que estan 
marcats en el currículum del Departament d’Ensenyament.  

Tota aquesta informació es farà arribar a les famílies el dia de les reunions corresponents.  

4. Serveis. Es renova el contracte amb l’empresa del menjador escolar. Es manté el preu del 
curs 2013/14. S’ampliarà el menjador (incorporant l’espai que ara és l’aula de 1r). El curs que 
ve es faran dos torns de menjador, com fins ara, i alguns dies es faran activitats lúdiques 
dirigides durant l’estona lliure abans/després menjador. Es demanarà a les famílies que 
indiquin, el dia de la reunió de curs, l’ús que faran del menjador per a poder fer una 
planificació i tenir-la a punt a l’inici del curs.  

Es renova el contracte amb l’empresa CET-10 de monitoratge 

5. Quotes. Es fixen les quotes pel curs que ve dividides en tres pagaments com fins ara. Es 
recorda que les famílies que ho demanin seran ateses per la direcció referent al pagament de 
les quotes. En cas de que es fessin colònies la quota anirà a part. La quota de la piscina no 
queda fixada (tot i que serà aproximadament com la del curs anterior). La intenció inicial de 
l’escola era fer l’activitat de piscina als nous equipaments de Gornal, però després de 
converses amb els responsables no es pot garantir que al gener 2015 estiguin les instal·lacions 
en condicions per a fer l’activitat.  

6. Es presenta gran part de la memòria del curs, assenyalant que a la propera reunió caldrà 
presentar: la valoració de les sortides, la valoració per cicles, la valoració de les avaluacions, de 
la festa de final de curs, i la memòria de l’AFA de les activitats extraescolars i les activitats 
sobrevingudes (St. Jordi, nadales, etc.) 

7. Es comenta que al llarg de la escolarització dels nens es faran com a mínim dues barreges de 
grups del mateix curs (una a infantil i l’altra a primària, deixant el grup fixe a 5è i 6è, últims 
cursos de primària). S’ha vist que això és beneficiós per l’aprenentatge. 

 A precs i preguntes es comenta que Parcs i jardins han comentat que facilitaran els troncs 
necessaris pel pati de l’escola però calen persones que vagin a triar-los i pensar quina utilitat 
se’ls donarà. Es comenta també que pel curs que ve es proposaran de nou les Colònies als 
alumnes que finalitzin el cicle (és a dir, al P5 del curs 2014/15 i 2n). Es recorda que les mestres 
hi participen de manera voluntària i es realitzaran si s’arriba a un nombre pertinent de nens 
inscrits.  
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Ø Resum Consell Escolar 26/6/14 
 
1. Aprovació de l'acta anterior. 

2. Memòria escola. 

Donat que a l'anterior Consell es va fer l'avaluació d'una part de la memòria, en aquest només 
es tracten els temes que quedaven pendents de comentar (avaluació de grups, reunions de fi 
de curs, valoració festes i sortides, matriculacions, espais, plantilla de personal) 

 
Durant la última setmana de maig es va realitzar l'avaluació de grups i alumnes, amb la finalitat 
de traspassar aquesta informació al curs que ve. Es recorda que els grups actuals de P5 i P4 es 
barrejaran al passar a 1r i P5, respectivament. La idea és compensar els grups, fer-los 
equilibrats amb la finalitat de donar noves possibilitats de relació als alumnes.  

Reunions de fi de curs. Es destaca la manca de presència d'1/3 de les famílies (20 famílies) a la 
reunió de fi de curs de P5 (que passaran a primer).  
 
Festes i sortides. Des de l'escola es felicita a la Comissió de Festes per la festa de final de curs, 
va estar molt ben organitzada i s'agraeix molt la recollida posterior. Les sortides escolars es 
valoren molt positivament (moltes es repetiran el curs que ve). A la sortida conjunta al Parc de 
l'Oreneta els nens van gaudir molt i a la mini festa del 20/6 s'ho van passar molt bé.  

Matriculacions. Es comenta que tots els nens de P3 ja estan matriculats i que hi ha algunes 
famílies en llista d'espera. Hi ha també matriculats dos nens nous a P5 que entren per 
l'augment de ràtio.  

Espais. Malgrat l'ampliació de mòduls (que es farà al juliol) l'escola segueix tenint una 
mancança d'espais. No hi ha sales per fer esdeveniments (festival de nadal, etc) . L'espai és 
queda curt, tenint en compte que el curs que ve seran 230 alumnes que ve a ser com tota una 
escola de primària d'1 sola línia. 

Plantilla de personal  . El personal per l'any que ve ja està demanat. El curs que ve hi haurà un 
canvi en l'equip directiu, l'actual cap d'estudis farà de secretària i a l'inrevés. 

Comentari sobre la prova de lectoescriptura de P5. Es recorda que és una avaluació 
diagnòstica, interna de l'escola. Consisteix de diverses proves (maduresa en l'aprenentatge de 
lectoescriptura, dibuix projectiu, prova de lectura i prova d'escriptura).  
 
Es comenten mesures de millora a iniciar ja a P3 com el fet de començar la lectura compartida 
abans i sistematitzar algunes activitats que ja es fan (el carro de llibres), treballar més la 
motricitat fina.  

3. Modificació del pressupost. 
 
Degut a que del Dept. Ensenyament finalment arriba una partida de diners es modifica el 
pressupost. S'amplia l'apartat d'adquisició de mobiliari i l'apartat d'adequació de la sala de 
psicomotricitat . 

4. Lectura de la memòria de l'AFA. 

Es fa la lectura resumida de la memòria de l'AFA i la valoració de les diferents activitats.  
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S'incideix especialment en l'apartat d'extraescolars. Es valora molt positivament el fet que les 
activitats extraescolars per P3 siguin lúdiques.  

5. Precs i preguntes. 

Es comenta el Manifest elaborat per la FaPaC de resistència a la LOMCE. El Consell aprova 
adherir-s'hi.  
 
Es comenten les incerteses sobre la llei de cara al curs vinent. La directora explica que a 
l'escola no es viuran gaire canvis deguts a la llei, per la seva manera de funcionar. Comenta 
també que les directrius que hores d'ara han arribat a l'escola de la Consellera Rigau no fan 
esment explícit als punts de la nova llei, únicament esmenten que no hi ha temps per 
desplegar la llei donat el moment en que s'ha aprovat, a les acaballes del curs. 
 


