
 

Resum del Consell Escolar del 20/12/2018 
 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

 

2. CONSTITUCIÓ DEL CONSELL ESCOLAR: 

Es constitueix el nou Consell Escolar arran de les eleccions que es van efectuar 

al novembre de 2018. Es dóna la benvinguda al nou representant de l’AFA, 

Alberto Fernández, als dos nous representants de les famílies, Míriam Ceba i 

Susana de Jaime, així com a les representants del professorat. 

S’agraeix la feina i dedicació dels dos representants de les famílies sortints, 

Rober González i Roser Gracia, així com del representant de l’AFA, Jordi 

Solsona. 

Es passa també a designar els membres de les diferents comissions: 

 Comissió econòmica: Lluïsa García, Lluís Peña, Ferran García, Xavier Montes, 

Cristina Álvarez 

 Comissió permanent: Lluïsa García, Lídia Rodríguez, Lluís Peña (amb veu i 

sense vot), Anna Vicens i Susana de Jaime 

 Comissió de convivència: Lluïsa García, Lídia Rodríguez, Victoria Gutiérrez i 

Yolanda Frau 

 

3. CALENDARI DE LES REUNIONS PEL CURS 2018-2019 

El calendari queda de la següent manera:  

 30 de gener de 2019: Aprovació dels pressupostos del 2019 

 11 de març de 2019 

 23 de maig de 2019: Calendari del curs 2019-20, quotes, etc. 

 27 de juny de 2019: Memòria curs 2018-19 

 

4. PRESENTACIÓ DE LA PGA: 

Es presenta la Programació General Anual pel curs 2018-2019. 

5. VALORACIÓ DEL PRIMER TRIMESTRE DEL CURS 2018-19: 

 

 Es valora molt positivament el nou format del Festival de Nadal, tant 

famílies com professorat consideren que ha estat un canvi positiu.  

 Els representants de les famílies expliquen que hi ha queixes sobre masses 

portes obertes de la piscina. Es decideix el següent:  

o De P4 a 2n: portes obertes al primer i al tercer trimestres (eliminar 

les del segon trimestre) 

o P3: portes obertes al segon i al tercer trimestres (comencen al gener) 

 Es comunica que ja s’han fet totes les sortides específiques de tots els 

projectes. Per aquesta raó, al segon trimestre es faran sobretot tallers i 

activitats a l’escola. 



 Com a novetat, aquest curs es farà la SETMANA DE L’ART al segon 

trimestre. És una iniciativa per complementar l’educació plàstica i el tema 

serà LES LLETRES. Es farà durant la primera setmana de Febrer. 

 VACUNACIÓ DELS ALUMNES DE 6È: Gestionada pel CAP Amadeu Torner. Es 

posaran les dues dosis de la vacuna de la varicel·la. 

 PROJECTE DE LA COOPERATIVA DE 5È: Els alumnes de 5è participen en 

aquesta iniciativa gestionada per la Diputació, on han de crear la seva 

“empresa”. Els beneficis es reparteixen entre una ONG de la seva elecció i 

un “dinar d’empresa”. 

 MATERIAL EDUCATIU: s’ha rebut una partida extraordinària de la Generalitat 

per material educatiu. 

 PATI: Arran de l’estat deplorable del pati, amb bassals d’aigua i fang eterns 

per falta de drenatge adient, forats, sauló en mal estat, etc., hi ha hagut 

queixes de diferents famílies de l’escola (inclús una es va dirigir directament 

al Departament d’ensenyament de la Generalitat). Per part de la l’AFA també 

s’ha intentat contactar amb l’Ajuntament per trobar una solució i vist el poc 

cas que han fet, s’ha publicat una “queixa” a Twitter demanant una solució 

ja. 


