RESUM CONSELL DIA 23-05-2016

LECTURA I APRVACIÓ ACTA ANTERIOR
ORGANITZACIÓ CURS 2016-2017
1.- CALENDARI
Inici: 12 de setembre
Acabament: 12 de juny
Horari: 9 a 12.30 i de 15 a 16.30
Festes de lliure disposició:
09-12-2016
31-10-2016
27-02-2017
28-04-2017
Jornada continuada del 22 de desembre de 9 a 13 hores
Jornada continuada del 5 al 21 de juny de 2017
Vacances del 23 de desembre a 8 de gener i del 8 al 17 d’abril de 2017
Es fa menció que per als nous alumnes de P3 hi haurà un període d’adaptació que
anirà del dia 12 de setembre al 16 de setembre.
2.- QUOTES DE MATERIAL GENERAL DEL CURS 2016-2017
MATERIAL
SORTIDES
PISCINA
TAULETES
TOTAL

P3
150 €
105 €
80 €+25 €
30 €
365 €+25 €

P4
150 €
105 €
110 €+25 €
30 €
420 €

P5
150 €
105 €
110 €+25 €
30 €
420 €

1ER
150 €
105 €
90 €+25 €
50 €
420 €

2N
150 €
105 €
90 €+25 €
50 €
420 €

3R
150 €
105 €
25 €+15 €
50 €
345 €

4T
150 €
105 €
25 €+15 €
50 €
345 €

Referent a les quotes es comenta que tot continua igual.
Es fa menció que en el cas que no hi hagin acompanyants per piscina, comptar amb
un monitor surt per +25 euros per nen i any fins segon; i +15 euros per nen i any a
partir de tercer.
Es fa menció que aprofitant que aquest dia 27 hi ha Assemblea de l’AFA es comentarà
als pares la necessitat dels acompanyants.
Si es detecta manca d’acompliments de les ràtios establertes, l’escola contractarà
monitoratge per tirar endavant l’activitat i s’emetrà un rebut extraordinari.
S’aprova la piscina d’un trimestre per a tercer i quart (Programa activitat física a la
piscina)
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3.- CONTRACTES
3.1 .- Es mantenen els contractes amb l’empresa de Càtering Roca González i de
Monitoratge CET 10.
Es fa menció que l’Escola degut a la edat dels nens creu convenient superar les ratis
legals de monitors/nen fet que pot encarir el servei però que es justifica donada la
importància del tema.
3.2 POLIESPORTIU GORNAL
Es renova el mateix. Es fa menció que al llarg del curs hi ha hagut un lògic procés
d’adaptació del “Sergio Manzano” al Poliesportiu Gornal.
Que el servei en general és satisfactori i que des del Poliesportiu sempre hi ha hagut
receptivitat a tot tipus de peticions i comentaris que s’han fet des de l’Escola.
3.3- AMPLIACIO RENTING I TAULETES
S’ampliarà el contracte de renting en el número de tauletes i aparells tipus notebook
que calguin al centre.
4.- ENQUESTA- FORMULARIS
Es farà entrega de les mateixes a les reunions de classe.
5.- ESCOLA NOVA XXI
Aprovació per part del claustre i del Consell de sol·licitar adherir-se a aquesta iniciativa
que va en la línia del projecte educatiu del Centre.
Per a qui vulgui saber més:
http://www.escolanova21.cat/
6.- BARREJA GRUPS DE SEGON A TERCER.
S’indica que tal i com està previst pel proper curs els nens que aniran de segon a
tercer es barrejaran.
7.- MILLORES (OBRES)
Segons es va parlar en l’anterior Consell s’han enllestit les obres de canvi de parquet
de psico, del terra dels lavabos i s’han col·locat mosquiteres.
Respecte a la millora de la connectivitat de l’escola des de el departament faran la
reconversió del wifi de l’escola i consergeria i quedaria pendent la instal·lació a certes
classes de punts de xarxa “cable”.
També referent al tema del Departament comentar que Mercè Julià es va posar en
contacte amb l’Escola i va oferir les instal·lacions de l’Escola Superior d’Art i Disseny
Serra i Abella pel tema del Casal d’Estiu i que tant membres de l’AFA com de l’Escola
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acompanyats del director d’aquest Centre van estar visitant les instal·lacions que
s’aprofitaran durant el Casal.
8- MATRICULA
Es fa menció que començarà el període de matriculació per als nous alumnes.
9.- ACABAMENT DE TRIMESTRE
S’insta que s’han d’anar preparant les memòries de totes les activitats (extraescolars,
festes, teatre, coral....).
Que la memòria que preparen des de el Centre també s’entregarà al proper Consell
Escolar (falten colònies, reunions pares i mares, resultat de proves, gimcana, festa
final de curs...).
Es comenta que hi ha el “casalet” per la jornada intensiva (CET10 + Roca González).
10.- BEQUES MENJADOR
S’informa del número de beques menjador que es sol·liciten al centre.
11.- PRECS I PREGUNTES
Sense precs i preguntes es dona per acabat el Consell sent el proper el dia 29.
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