
CONSELL ESCOLAR DIA 18 DE ABRIL DE 2016 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DEL CONSELL ANTERIOR. 
 
2.- TANCAMENT DE L’EXERCICI 2015.  
 
3.- VALORACIÓ SEGON TRIMESTRE I ORGANITZACIÓ TERCER TRIMESTRE. 
 

- Valoració positiva de Carnestoltes. 
- Agraïment als pares pel “dissabte candelero”. 
- Es comenta que hi ha hagut problemes de connexió amb el senyal de wifi. Es 

va comunicar al Departament i ells es faran càrrec (de fet ja van fer l’estudi i ja 
han començat les feines per arreglar-ho) 

 
Respecte les peticions de L’AFA a l’Ajuntament: 
 
Neteja: No ha hagut inspecció però sí s’observa una millora degut a que s’han 
augmentat les hores de neteja de l’escola. 
 
Tendal- OMBRA: Respecte al tendal ha vingut gent de l’Ajuntament per prendre 
mesures i es parla de la instal·lació d’un tendal de 20m x 5m a la zona on hi havien 
“els tipis”. Està pendent de licitació i s’espera que comencin les obres al voltant de 
setembre- octubre. 
 
Respecte la reunió al Departament: 

- No van donar termini de quan tindrem l’edifici. 
- Es realitzaran les obres per tenir una vorera de l’entrada del pati a l’entrada de 

l’escola. 
- Hi ha compromís de posar els mòduls nous i fer les obres en termini. 

 
Que del pressupost de petites reformes i manteniment que té l’escola es col·locaran 
mosquiteres, es posarà parquet a la sala de psico i es trauran els vinils dels lavabos 
per evitar les pudors. 
 
De les jornades solidàries s’ha fet una donació de 256,35 euros per part de les famílies 
que es destinaran a possibilitar que nens de famílies amb dificultats puguin anar a les 
colònies i sortides. 
 
Durant aquest trimestre el Centre ha passat una inspecció obtenint la puntuació més 
alta. 
 
Respecte a les preinscripcions es fa esment que hi ha hagut 77 per P3.  
 
HORARI ESCOLAR: Pel curs vinent no hi haurà cap canvi però durant el proper curs 
hi ha la voluntat de fer xerrades i tertúlies referent a aquest tema i es vol copsar la 
opinió dels pares. 
 
També s’ha fet esment que els Mestres han fet una sèrie de formacions de les quals 
fan una valoració molt positiva i que amb un conveni Ajuntament-Diputació l’escola ha 
entrat en un programa d’innovació tecnològica (ús de tauletes…) 
 
 
 
 



4.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Robert pregunta per: 

• Tema de la BIMBA (apuntar-se) 
• Llistes de pares per sortides. Es fa esment que sempre es compleixen els ratis 

tant per les sortides, piscina, etc… Però que es convida i s’anima als pares que 
disposin de temps de apuntar-se. 

 
Óscar pregunta per: 

• Si hi hagut resposta per part del Departament respecte al tema de trobar espais 
alternatius per fer el Casal.  Lluïsa informa que no la ha hagut  i  que se’ls hi va 
enviar un missatge del qual encara no tenim resposta.  

 
 I comenta el tema de la festa de final de curs que es farà el dia 18 de juny. 
  

 

Òscar Borràs. Representant de l’AFA al Consell Escolar. 

 

Nota: En referència als espais alternatius per fer el Casal d'estiu, el Departament d'Ensenyament 

s'ha posat en contacte amb l'escola i ha ofert la possibilitat de fer el casal al centre Serra i Abella o a 

l'IES Llobregat. El 26/4 l'ED i l'AFA visitarà les instal·lacions per veure si són adequades pel Casal 

d'estiu.  Junta AFA Paco Candel  


