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CURS ACADÈMIC 2014/2015 

Ø Resum Consell Escolar 08/10/14 
 
1. Lectura i aprovació actes anteriors 
2. Programa general anual (PGA) 
Info general  
Total Matrícules: 243;  Total usuaris menjador: 140 
 
Adaptació a la LOMCE 
Les hores de Primària, encara que estan distribuïdes per 'ambients/projectes', s'han , classificat 
totes aquestes hores en funció de les diferents matèries que la LOMCE marca (medi social, 
medi natural, llengua catalana, llengua castellana, etc.) 
 
Abans de la LOMCE només hi havia la matèria de 'medi', ara hi ha 'medi social' i 'medi natural'. 
També s'introdueix la religió catòlica, però a la nostra escola de moment no hi ha cap família 
que ho hagi sol·licitat, així que no es contempla en aquest curs escolar. Tots els alumnes fan 
Educació cívica. 
 
També s'ha adaptat el butlletí de primària a les noves normes. 
 
Ús centre per part de l'AFA 
Només es necessitarà permís especial fora d'horari habitual (dissabtes o festa fi de curs 
nocturna) 
 
3. Inici de curs 
Hi ha hagut incidències en les obres, problemes amb els llums, wi-fi. S'estan resolent 
 
4. Canvi festiu 
Barcelona ha canviat el festiu de la segona pasqual (per eleccions), passant aquest festiu al dia 
1 de Juny. 
L'equip directiu i l'equip de mestres decidiran en el claustre si el dia de lliure disposició del 22 
de Maig el deixen o el canvien pel 29 de Maig. 
 
5. Precs i preguntes 
L'AFA demana a l'escola un espai per poder posar la capsa per la recollida d'aliments de la 
setmana del 13 al 19. La direcció de l'escola contesta afirmativament. 

 

Ø Resum Consell Escolar 18/12/2014 (extraordinari) 

En el Consell extraordinari, convocat prèviament al Consell ordinari, es constitueix el nou 
Consell Escolar. La presidenta del consell comenta que es conserva tota la documentació del 
procés electoral i que del procés en sorgeix una acta on consten els nous membres del Consell. 
Aquests són 2 membres del col·lectiu de mestres; 1 membre del col·lectiu PAS; 2 membres del 
col·lectiu de pares i mares: Roser Rodríguez i Robert González.  

La presidenta assenyala que la participació en la votació del consell ha estat alta: un 32,79% 
del col·lectiu de pares i mares; el 68,4 % dels professors i el 100% del PAS.  
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Es constitueixen les comissions del Consell: comissió econòmica, permanent i de convivència.  

Ø Resum Consell Escolar 18/12  

1.  Lectura de l'acta del Consell anterior (18/10). S'aprova l'acta de la sessió anterior per 
unanimitat.  

2. Calendari de reunions. Es decideix que les reunions del Consell seran els propers: 19/2, 7/5 i 
29/6. 

3.  Valoració global del trimestre. 

3.1. Obres i manteniment. Es comenta que durant la primera i segona setmana d'agost es van 
col·locar els mòduls a l'escola. La primera setmana de setembre van aparèixer incidències que 
s'han anat solucionant al llarg del trimestre. Es fa èmfasi en les dificultats en començar el curs 
cada setembre degut a les obres i el manteniment. Es comenta també que l'equip de l'escola 
ha de solucionar alguns d'aquests problemes. Si bé el finançament prové de l'Ajuntament, la 
mà d'obra provinent del personal de l'escola no està reconeguda.    

3.2. Nomenament de personal. Es comenta que a l'inici del curs hi ha hagut diverses baixes de 
mestres que no s'han cobert fins passat un temps excessivament llarg. Així, durant aquest 
trimestre s'ha comptat amb 4 persones menys. L'equip educatiu ha decidit tirar endavant, 
malgrat tot, els ambients. Es fa èmfasi en el temps que es triga des del Departament 
d'Ensenyament a cobrir les baixes.  

3.3. Funcionament pedagògic. L'adaptació de P3 s'ha allargat fins a octubre. S'assenyala que 
ha estat el període d'adaptació més curt dels que s'han fet fins ara. Els alumnes s'han 
incorporat als tallers i ambients de manera satisfactòria. Es comenta que en els grups de P5 i 
primària s'han incorporat nous nens provinents de matrícula viva.  

Es fa una valoració positiva del funcionament dels ambients. Es comenta que al segon 
trimestre els alumnes podran escollir lliurement els ambients sempre i quan hagin passat una 
vegada per cadascun d'ells.  

Es fa una valoració molt positiva de les sortides escolars. Es ressalta especialment la de la 
Verema i el teatre en anglès. Es valora molt positivament la festa de Halloween i s'agraeix a les 
famílies la participació a la Castanyada. S'agraeix a les famílies la festa que es va fer per pintar 
el pati. Es comenta que es van recollir uns 80 euros, amb l'esmorzar solidari, que aniran a parar 
al Fons Social de l'escola. S'agraeix la participació dels pares i mares a la Coral i es recorda la 
necessitat de voluntaris per la preparació del festival de Nadal. Es comenta també que caldrà 
que els pares mantinguin la calma a l'hora de la recollida després del festival.  

4. Avançament del segon trimestre (Carnestoltes).  

Es comenta que aquest curs no es farà comparsa de Carnestoltes. Es recorda que l'escola ho va 
alternant (i el curs passat ja es va fer la rua al pati). Els nens i nenes podran anar disfressats del 
que vulguin.  

5. Festa de lliure disposició 22 de maig (no ha canviat). 
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Es comenta que, finalment, no s'ha canviat la festa de lliure disposició del dia 22/5. Es recorda 
que les colònies es duran a terme els dies 25 i 26 de maig, i que el 1/6 és festiu. 

6. Colònies escolars. 

Es comenta que les colònies es faran a la Casa Pinatar (Casa amb un ambient molt familiar) de 
Gualba. A hores d'ara hi ha 38 alumnes de P5 i 2n apuntats.  

http://www.elpinatar.com/ 

7. Piscina P3. 

Es comenta que, finalment, la piscina de P3 es farà també al poliesportiu Sergio Manzano ja 
que el poliesportiu del Gornal encara no està obert i no poden assegurar la realització de 
piscina pels infants. Es farà els dijous de 10 a 10.45. Es comenta que els pares dels alumnes de 
P3 ja han estat informats en la reunió pertinent.  

Als cursos de 3r i 4t es farà piscina 1 sol trimestre. Aquesta activitat actualment està 
subvencionada per l'Ajuntament. Respecte els cursos de 5è i 6è es comenta que ja es valorarà 
la idoneïtat d'aquesta activitat i es buscaran alternatives. 

Precs i preguntes. 

- El representant dels pares entrega a la presidenta del Consell una carta rebuda de 
l'Ajuntament referent a temes de manteniment i neteja de l'escola. Es comenta que s'han 
pintat les línies de la pista i s'ha dibuixat una xarranca pels nens. Malgrat això la neteja de 
l'escola encara és insuficient.  

- La representant dels pares pregunta si es té alguna notícia dels mòduls pel curs 2015/16. La 
presidenta comenta que encara no se sap res però que se li ha recordat a la Sra. M. Julià. Pel 
curs 2015/16 caldria un mòdul petit, com a mínim. 

- Una de les representants de les mestres comenta que, si us plau, els pares posin gorros de 
silicona a les nenes que van a la piscina i que tenen el cabell llarg, ja que és impossible assecar 
totalment els cabells de les nenes després de l'activitat. Una altra mestra suggereix també que, 
durant l'hivern, portin gorros d'abrics per la sortida de la piscina.  

 

Ø Resum Consell Escolar 29/1/2015 

1. Aprovació de les dues actes anteriors corresponents als consell extraordinari per la 
constitució del nou Consell escolar i consell del dia 18/12. 

2. Tancament del pressupost de 2014. 

Es comenta que el tancament es farà efectiu el 31/3. Hi ha tres fonts d'ingressos (Dept. 
d'ensenyament, Ajuntament i famílies). Del Dept. d'Ensenyament queda una petita quantitat 
per cobrar. De l'Ajuntament s'ha cobrat tot el que es va pressupostar. Els diners provinents de 
les famílies s'han destinat a reprografia i material didàctic dels diferents cicles. A part es 
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recorda que hi han les aportacions extrapressupostàries que provenen dels ingressos de les 
famílies pel que fa al menjador, sortides, piscina. 

Pel que fa a les despeses se'n comptabilitzen en concepte de lloguer fotocopiadora, en 
reparacions, manteniment informàtic (per pagar un tècnic informàtic ja que les hores de tècnic 
que assigna el Dept. d'Ensenyament resulten insuficients), material fungible, despeses 
provinents de la partida de l' Ajuntament (gastats en material higiènic, neteja, jardineria, 
pintura, etc.). S'han realitzat inversions en material didàctic consistents en materials de fusta 
per a psicomotricitat, mobiliari divers, càmeres de fotos i un portàtil i una petita part a fons 
biblioteca. 

Queda un romanent que passarà al 2015.  

Es recorda que el Dept d'Ensenyament en funció del nombre d'alumnes i d'aules assigna una 
quantitat i que el Ajuntament fa servir el mateix criteri a l'hora d'assignar les quantitats. 
Ambdues assignacions són auditades anualment.   

3. Pressupost 2015 

S'ha realitzat en base a les quantitats del pressupost anterior, una mica incrementades.  

Com ingressos es comptabilitzen els provinents del Dept. d'Ensenyament, de l'Ajuntament i de 
les famílies (es destinaran a reprografia d'infantil, cicle inicial i cicle mitjà i material didàctic 
distribuït de mateixa manera), més el petit romanent de l'any anterior. 

Com a despeses es comptabilitza la despesa de fotocopiadora, informàtica (tablets i llicències), 
material fungible, material de l'Ajuntament, mobiliari dels diferents cicles, educació física i 
aules noves cicle mitjà i una partida pel fons de biblioteca pel cicle mitjà que s'iniciarà el curs 
que ve. Es recorda que fins ara el Dept Ensenyament oferia garanties del material informàtic, 
ara ja no. 

Es comenta que l'escola pot tirar endavant gràcies a les aportacions de les famílies ja que les 
aportacions de les institucions no són gaire altes.  

4. Precs i preguntes. 

Es comenta que el calendari de reunions del Consell es manté tal com s'havia acordat en 
l'anterior Consell ja finalment sembla que a tothom li va bé. El proper consell serà el 12/3 per 
valorar la preinscripció, i els següents el 7/5 i el 29/6.  

La presidenta del Consell comenta que el proper dia 11/2 a les 16h hi haurà una reunió amb 
Serveis Terrritorials, per tractar el tema de l'edifici escolar.  

Es comenta la sorpresa de que aquest any el període de preinscripció només dura una setmana 
del 10 al 17 de març.   

Es comenta que les portes obertes de l'escola es faran el 18/2 a les 16.30 i el dia 2/3 a les 
15.45h. 
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Finalment, i en referència al pressupost, es fan diversos comentaris expressant que es tracta 
d'unes quantitats molt ajustades i el gran esforç que ha de fer la comunitat educativa per 
ajustar-s'hi. 

 

 

 

 


