
CONSELL ESCOLAR 22-09-2016 

 

1.- LECTURA I APROBACIÓ ACTA. 

 

2.- CALENDARI. 

Es proposen les següents dates per les properes reunions del Consell Escolar 

12-12-2016 

24-01-2017 

28-03-2017 

23-05-2017 

29-06-2017 

 

3.- PLA ANUAL 2016-2017 

Es comenten diferents aspectes del Pla Anual 2016-2017 des d’una diagnosi inicial referent a 
l’adequació dels espais, adequació del suports wifi, serveis de menjador, horaris mestres, 
horaris alumnes… 

En aquest sentit es comenta que els horaris s’estructuren en blocs en algunes àrees de 1.30h i 
que s’incorpora el Project “ coteaching”. 

També es fa referència a aspectes organitzatius generals del curs (blocs web, acollida, 
preinscripcions, reunions familiars, organització dels espais, horaris, pla d’emergència, 
reunions AFA…) 

Referent a objectius pedagògics es comenten diferents metodologies d’aprenentatge com la 
introducció als infants de les tablets i netbooks, el PLA-TAC, AICLE, planificació de accions per 
millorar l’assoliment de proves de nivell tenint en compte els diferents ritmes d’aprenentatge, 
potenciar el treball cooperatiu, que es faran accions de col·laboració amb diferents Entitats del 
barri (Associació de dones) , col·laboració amb projectes de la Diputació… 

Es comenten temes com les sortides, horaris d’activitats esportives i piscina, horaris sortides 
biblioteca. 

També es fa menció que s’ha elaborat un pla d’acollida del professorat. Tots els mestres 
disposen d’un manual amb els aspectes més rellevants per poder dur la seva feina amb 
aspectes tant logístics com pedagògics (kit de supervivència Paco Candel). 

 

 

 

 



4.- PRECS I PREGUNTES. 

Es comenta l’acord que ha arribat l’Ajuntament i la Generalitat entre d’altres qüestions per 
engegar el projecte de la construcció de l’Escola 

S’aprova l’adhesió del Consell Escolar al Pacte Local per l’Ensenyament. 

Es comenta que l’alcaldessa farà una visita al centre el dia 30-09 a les 9:30 h (a la data de 
redacció del present resum la data s’ha posposat al 6 de octubre a les 12:30 h) i es convida al 
Consell Escolar a assistir. 

Es comenta si el col·legi ha presentat instancia perquè el lloguer del Poliesportiu Gornal per la 
festa de Nadal tingui algun tipus de bonificació o inclús gratuïtat i es comenta que això està fet. 

També comenta l’equip directiu la necessitat que es faci algun tipus d’instància respecte al 
tema del semàfor que hi ha enfront del col·legi (el qual ja ha donat algun tipus d’ensurt) 

Es fa referència a que hi ha  una disminució de les beques menjador i un augment de les ratios.  

També es fa la menció que caldrien dos instituts nous.  

Grups whatsapp. Cal fer un ús adequat d’aquestes eines de comunicació: Sentit comú i 
respecte. 

S’insisteix des de l’equip directiu que NO es poden fer fotos. 

 

 

 


