
Resum del Consell Escolar del 15 de desembre de 2016 

 

1. Constitució del Consell Escolar  

 La presidenta, dona la benvinguda als nous membres del Consell Escolar i 

presenta a tots els membres. 

 Explica que hi ha un membre més del sector pares i sector mestres perquè ara 

la secretària forma part del Consell Escolar. 

 Es constitueix el Consell Escolar el 15 de desembre de 2016. 

 Es recorda les funcions del Consell Escolar (full adjunt), i es remarca que no es 

pot delegar el vot, és presencial.  

 S’ha de fer prescriptiu com a mínim un per trimestre. 

 Quedem d’acord en l’horari de les reunions del Consell Escolar, seran a les 

16:30h tret de l’últim del juny (hi ha jornada intensiva) que serà al matí  a les 

9h. 

 S’expliquen les funcions de les comissions i es constitueixen: 

 Permanent:   Ester, Susanna i l’equip directiu. 

 Econòmica: Beatriz, Fanny i l’equip directiu. 

 Socialització:  Francisco, Ester, Laura i Lourdes. 

 Menjador: Montse, Elisenda, Dolores, Victòria i Lourdes. 

 La difusió del que es parla en el Consell Escolar per part del sector pares es 

pot fer, però si es fa per escrit ha de ser consensuat per tots. 

 Un cop aprovada l’acta es penja un resum en la pàgina web. 

2. Torn obert d’intervencions 

 Montse pregunta si seria possible que les famílies que tenen germans que 

actualment podrien entrar per la mateixa porta. 

 Beatriz comenta un escrit que l’han fet arribar dels pares d’I4 en el que 

demanen entrar a deixar i a recollir els nens a la classe. 

Caldria entrar 10 minuts abans per poder recollir-los i això comportaria: 

  interferències pels passadissos entre els 150 pares que entrarien amb els 

alumnes  que tornen a classe des d’anglès, música, tallers, EF, 

desdoblaments...  

 Molt soroll per tots els alumnes de primària que encara estan fent classe. 

 Pepe comenta que  ja es complicat el dia de pluja i que es molt perillós amb 

els paraigües l’anada i tornada de les famílies. 

 Busquem solucions per l’entrada de I4 el primer dia de curs al setembre: 

 Circular  a final de curs a I3 de com fem l’entrada: les mestres que hi ha al 

llarg del passadís i les tutores són al davant de la nova classe esperant als 

seus alumnes. 

 Beatriz comenta el pes excessiu de les motxilles i si seria possible compartir la 

llibreta entre dues matèries. 

Es comenta que es difícil pels horaris i hi ha matèries que acaben la llibreta, 

però que els nens/nenes no han de portar tots els llibres i llibretes cada dia, 

només allò que necessiten. 

 Beatriz pregunta perquè no es treuen els exàmens dels nens cap a casa. 

S’explica l’acord d’escola i perquè es va arribar a aquest acord. 

Els exàmens es poden mirar a l’escola o si algun pare no pot venir a veure’ls 

se li poden escanejar i enviar-los-hi. 

 Ester comenta que hi ha alguna família que ha enviat algun correu a l’escola 

i que no se li ha donat resposta. Pot ser que s’estigui buscant una solució. 

S’acorda respondre dient que s’està buscant solució. 

 

 


