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RESUM DE L’ACTA DE LA REUNIÓ DE CONSELL ESCOLAR CELEBRADA 

EL 24 D’OCTUBRE DE 2017 

0- Aprovació de l’acta anterior 

S’aprova l’acta anterior i per tant queden tancades les actes del curs 2016-2017 

 

1- Composició del Consell Escolar 

Es fa un resum de com queda el Consell Escolar d’aquest curs degut als 

moviments de persones. També s’expliquen les funcions de les comissions del 

CE i com queden formades per aquest curs. 

2- PGAC 

Es van explicant punt per punt la programació general anual de centre. La part 

organitzativa i de funcionament es resumeix explicant directament el document 

i la part pedagògica s’explica a partir d’un quadre resum on es mostren els 

objectius i actuacions concretes. 

Passem a resumir les sortides i activitats. 

Es dona per consensuada la PGAC i des de Direcció s’aprova. 

3- PEC 

Es mostra un primer document on es recullen els trets d’identitat del centre. 

Aquest document ha estat el resultat de la col·laboració del sector famílies del 

CE i l’escola. Es llegeix com a quedat el document. S’informa que el claustre ha 

donat el vist i plau. 

Com tothom està d’acord es dona per aprovada aquesta part del PEC. 

4- AMPA: pla de funcionament menjador, projecte Ajuntament, 

extraescolars. 

Subvenció de l’Ajuntament: s’ha demanat el de cada curs sobre “festegem la 

tradició”. S’aprova. 

S’expliquen les modificacions al pla del funcionament del menjador i com es 

portaran a terme. 

S’explica que s’han concedit dos tallers per les famílies subvencionats per 

aquest curs: “estimulació a la lectura per a tota la família” i “Mòbils i xarxes 

socials”. 
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Projecte d’hort: s’explica la situació d’aquest curs. 

5- Canvis metodològics 

S’han anat explicant a mida que es presentava la PGAC 

6- Nova plantilla. 

S’explica com està el tema de la plantilla d’aquest curs: baixes, concurs de 

trasllat, perfils, etc. 

Es valora positivament per part de les famílies com s’està portant el curs i 

sobretot les reunions de principi de curs que en general han agradat i que a 

més han servit per posar cara a totes les persones que treballen a l’escola. 

7- Precs i preguntes. 

S’informa de les reunions permanents, sortides i projecte de l’Ajuntament. 

Es proposa com a propera data  de reunió el dia 20 de desembre. Queda 

consensuada aquesta data. 

 

 

Cornellà de Llobregat,  24 d’octubre de 2017 

 

 


