
RESUM CONSELL ESCOLAR SESSIO EXTRAORDINARIA 12/12/2016 

 

Únic punt de la sessió extraordinària. “Constitució del Consell Escolar”. 

 

Per part dels pares i mares del Centre i conforme a les votacions que es van produir els dos 

nous membres representant dels pares i mares son: 

Xavier Montes  

Victoria Gutiérrez. 

 

Es nomenen els nous representants de les Comissions quedant, en quant a la representació 

dels pares, de la següent manera. 

Convivència: Robert 

Econòmica: Xavier. 

Permanent: Roser. 

Igualtat de Drets Homes i Dones: Vicky. 

 

RESUM DE LA SESSIÓ ORDINARIA. 

El Punt del dia a tractar és: 

 Informació referent a actituds contràries a les normes de convivència del centre- Junta 

de convivència. 

 Proposta de Resolució 

 Pla de Prevenció 

 Consideracions finals. 

 

 

S’exposen els següents fets: 

L’Equip Directiu de l’Escola té constància via correu electrònic el dia 14 de novembre d’una 

família que es queixa de conductes contràries a un marc normal de convivència. 

El dia 15 de novembre en una reunió presencial una altra família exposa el cas d’un presumpte 

assetjament contra el seu fill. 

A més a més hi va haver un incident vers un altre infant. 



Tot això fa que el mateix 15 de novembre es posi en marxa un protocol d’actuació amb la 

finalitat d’esbrinar els fets i establir mesures per restablir la convivència (mesures reparadores, 

demanar perdó, informar les famílies, reconeixement dels fets…) 

Dins d’aquestes accions es troben: 

 Informar a totes les famílies afectades. 

 Reunir el claustre, nomenar un mestre del mateix amb experiència en resolució de 

conflictes i formació específica per fer un informe. 

 Informar al Departament. 

 Es demana assessorament a la Fundació Pere Tarrés. Formació al claustre i recursos 

pedagògics (dinàmiques de grups). 

 Es convoca la Junta de Convivència. 

 

Del resultat de les accions i investigacions anteriorment descrites: 

1.- S’informa a les famílies involucrades. 

2.- Es farà un treball individual i de grup. Treball que també implica als pares. 

3.- S’aturen dinàmiques de “joc” no admissibles. 

4.-Hi hauran tasques reparadores, restructuradores i de pressa de consciència (v.gr. carta de 

reconeixement dels fets, “contracte” amb el grup…) 

5.- Es realitzaran controls i seguiments. 

 

Per acabar es recorden les dates pels propers Consells Escolars (24/01, 28/03, 23/05 i 29/06) 

 

 

 


