
Resum Consell Escolar 30-11-2015 

 

ORDRE DEL DIA: 

1. LECTURA DE L’ACTA ANTERIOR 
2. VALORACIO PRIMER TRIMESTRE 
3. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 
4. SEGON TRIMESTRE 
5. FESTA LLIURE DISPOSICIÓ 
6. COLÒNIES ESCOLARS 
7. PRECS I PREGUNTES 

 

1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

 

2.- VALORACIÓ PRIMER TRIMESTRE. 

Es valora el començament del curs en tres blocs. 

A.- Manteniment i equipaments: 

El funcionament normal de l’escola ha estat a partir del mitjans d’octubre degut a  
carències materials (instal·lació mòdul, connexió wifi, pintura…) 

No s’ha pogut implementar totalment el tema de les tauletes durant el trimestre. 

Queda pendent la pintura del frontal dels mòduls nous. 

B.- Cap incidència en els nomenaments de personal. 

C.- Funcionament Pedagògic.  

L’adaptació dels nous alumnes ha estat molt bona. Són dos grups molt potents i s’han 
familiaritzat bé amb el tema dels ambients. 

S’han creat dos ambients nous, tant a infantil com a primària, pensats per treballar 
totes les àrees formatives. 

Respecte els dos grups que s’han barrejat P3 i P5 es fa una valoració molt positiva. La 
forma de treballar de l’escola fa que els nens s’adaptin molt bé a la nova situació. 

Sortides: S’han fet totes les del trimestre excepte una que es farà en breu i estan 
satisfets. 

Festivitat Nadal. Estan donant el butlletí amb totes les activitats que es faran.   

El 14-12 es farà una xerrada-col·loqui sobre la utilització de dispositius mòbils i què és 
el que fan els nens amb les tauletes. 

S’està fent el bibliopati, hi haurà portes obertes de piscina i tema festival de Nadal.  

El 21-12 recollida d’àlbums i informes primer, segon i tercer.  Infantil es farà a finals de 
gener. 



Respecte les reunions de pares i mares de començament de curs fan una valoració 
positiva en general però hi ha falta d’assistència en alguns grups.  

Activitat piscina. En tractar-se d’una nou lloc i nou personal s’han fet un parell de 
reunions per millorar certs aspectes i millorar el funcionament. 

 

3.- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. 

L’Escola ha rebut una beca per material didàctic d’aproximadament  1.600 euros i han 
rebut també una partida de uns 2.500 euros per mobiliari de menjador. 

Han sol·licitat uns 2.000 euros per assumir costos de factura per fotocòpies ja que ho 
fan servir molt. 

Respecte al pressupost que tenen per petit manteniment durant el curs es posaran 
mosquiteres en algunes aules. 

 

4.- SEGON TRIMESTRE. 

Comença piscina P3 

Carnestoltes. Enguany toca comparsa.  

 

5.- DIA LLIURE DISPOSICIÓ 

Al 2016 és festiu el dia 12-02 (festivitat de Santa Eulàlia) i es manté el dia 08-02 com a 
dia de lliure disposició. 

 

5.- COLÒNIES.  

Ha estat un èxit de nens apuntats. En total s’han apuntat 80 nens aproximadament 
respecte els 115 que son. Es faran el 30-31 de maig. 

 

6.- PRECS I PREGUNTES. 

Des de l’escola s’insisteix que per la Loteria no es pot posar el nom de l’Escola Paco 
Candel com si fossin els organitzadors. 

El representant dels pares comenta que no han rebut resposta per part de l’Ajuntament 
a les seves peticions consensuades amb l’escola de increment de neteja, taules de 
ping-pong i tendals. 

Es comenta que es va demanar una inspecció de la neteja que de moment no s’ha fet. 

Al igual que no s’ha obtingut resposta respecte als tendals. 

El representant dels pares farà un escrit a l’Ajuntament per reclamar allò que es van 
comprometre i no han fet. 

També es manifesta que quan els pares demanen una petició com la de les taules de 
ping-pong no es perquè ho treguin del pressupost de petit manteniment sinó perquè ho 



afegeixin. Ja que posar-ho en aquesta partida pressupostària implica treure-ho d’una 
altra cosa. 

 

També va comentar la possibilitat de poder entrar uns minuts abans a l’escola a lo que 
des de la Direcció es va respondre que no es podia per un tema d'assegurances. 

 

El representant de l’AFA fa menció que alguns pares han demanat si es podia 
proposar/votar fer jornada intensiva. 

Ens manifesten que actualment la normativa no ho contempla (que a Barcelona hi han 
algunes excepcions) però que caldria la gairebé unanimitat o un amplíssim consens 
pero poder-ho portar al Departament.  Es veu que és molt difícil. 

També es comenta que s’ha demanat autorització per fer el Casals d’hivern. 


