RESUM CONSELL ESCOLAR DIA 29 DE JUNY

1.- Es llegeix i s’aprova lectura de l’acta de l’últim consell ordinari i del Consell Extraordinari
referent a les votacions per el Consell Educatiu de la Ciutat.

2.-Presentació de la memòria curs 2015 – 2016 per part de l’Escola.
Es presenta la memòria del curs 2015-2016 per part de l’Escola del qual destaco els
aspectes que crec més rellevants de la mateixa.
Hi ha un primer bloc que fa referència a l’àmbit més de funcionament general del
centre en el que es destaquen els següents punts:
1.- El començament del curs va vindre marcat per l’endarreriment de les obres d’ampliació del
nou mòdul.
2.- Sense incidències respecte al calendari escolar i organigrama del centre.
3.- Respecte al professorat destacar el canvi d’una tutora a P4 estant garantida en tot moment
l’atenció al grup i la avaluació d’aquests nens/es.
4.- Es fa menció de les altes/baixes de nens/es durant el curs.
5.- Servei de menjador: Una mitja de 190 alumnes fa ús d’aquest servei amb 14 monitors.
6.- Sense incidències ni variacions respecte als serveis educatius, horaris…
7.- Activitats de l’AFA: Es fa menció de les activitats que ha fet l’AFA durant el curs: Casalet
d’Estiu, Casal, Festivitats (castanyada, nadal, carnestoltes, festa final de curs), “dissabte
candelero", cinema a la fresca, bibliopati, acollida matinal i activitats extraescolars.
8.- Es parla de les formacions fetes per l’equip del Centre, els projectes innovadors que han
treballat (AICLE, SCIENCE, MATIFIC, TAULETES, ROBOTICA…), establiment de protocols per
l’atenció a la diversitat, reunions fetes amb altres escoles i institucions, etc.

En un segon bloc es parla de l’àmbit organitzatiu i administratiu, d’aquest bloc
destacar:
Que s’han creat els blocs i manteniment del web de d’escola, hi han hagut 77 preinscripcions
per P3 sobre 50 places (50 matriculacions).
S’han fet les reunions previstes amb les famílies. Es facilita servei d’acollida i es fixa un temps
màxim de la reunió per tal de poder-se organitzar les famílies.
També es fa menció de l’organització dels espais, horaris, serveis de l’escola (acollida,
menjador, extraescolars…), Pla d’Emergència, creació de la comissió de la junta de l’AFA i el
Consell Escolar, organització econòmica i neteja i manteniment de l’Escola (respecte a aquest
últim apartat comentar que després de diverses gestions s’han augmentat les hores de neteja).

El tercer bloc fa referència a temes pedagògics amb l’objectiu de la millora dels
resultats acadèmics i eines d’avaluació.
En aquest sentit fer menció a la introducció de dispositius mòbils i les avaluacions tant
internes com externes que s’han fet. Comentar que el resultat d’aquestes avaluacions han
estat satisfactòries amb percentatges d’assoliment dels continguts elevats.
També es fa menció de l’ampliació, planificació i implementació d’estratègies
metodològiques per millorar el nivell competencial de l’alumnat.

Hi ha un últim bloc referent a “condicions d’equitat: convivència- inclusióabandonament Absentisme” sent les estratègies seguides: la consolidació dels Canals de
participació de la Comunitat Educativa, Foment de les relacions amb l’Entorn (portes obertes,
participació activitats programades pel les diferents institucions – entitats del barri/municipi)
consolidació dels lligams amb les Escoles Bressol del Barri, participació en activitats conjuntes
amb altres entitats del barri, preparació de les jornades de portes obertes i reunions abans
inici de curs i detecció de les necessitats de les famílies per donar cobertura al màxim
d’expectatives.

En el torn de precs i preguntes la Direcció del Centre comenta que ja s’han començat
els preparatius per la instal·lació dels mòduls és a dir ja han vingut tècnics de la Generalitat per
prendre dades amb la qual cosa és te l’esperança que aquest any no haurem de patir
l’endarreriment de l’any passat.

