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

EL 14 DE JUNY DE 2017 

 

0- Aprovació de l’acta anterior. 

Com no hi ha cap esmena s’aprova l’acta anterior 

1- Calendari curs 17-18 

Des de Direcció es fa un resum del calendari que queda així: 

Inici de curs 12 de setembre de 2017 

Últim dia 22 de juny 2018. 

Adaptació de P3, segons normativa en el nostre Servei Territorial només pot 

ser de 3 dies i amb una permanència d’hora i mitja mínima al centre així que es 

portarà a terme els dies 12, 13 i 14 de setembre i s’està pensant la manera de 

modificar el procés. Ja s’informarà quan estigui consensuat. 

Vacances de Nadal del 23 al 7 de gener inclosos. 

Vacances de Setmana Santa del 24 març al 2 abril inclosos. 

Festes locals: 21 maig 2a Pascua i 1 de juny Corpus, tot i que no és definitiu 

fins que ho confirmi l’Ajuntament que ho fa durant el primer trimestre. 

Dies de lliure disposició el 13 octubre,  el 7 de desembre i el 30 d’abril. 

Jornada intensiva el 22 de desembre i a partir del 5 de juny (dimarts). 

L’horari de l’escola continua igual. 

Queda aprovat el calendari 17-18. 

2- Justificació subvenció Ajuntament 

S’explica que aquesta setmana es presentarà la justificació econòmica sobre la 

subvenció que el Ajuntament va otorgar del projecte “fem ciència 2” . Es 

comenta en quin material s’ha invertit la subvenció i amb quins objectius. 

S’aprova la  justificació de la subvenció. 

3- Aprovació sortida final de curs cicle mitjà 

S’aprova la sortida de 3r i 4t al Parc Rosa Sensat de Cornellà en horari de matí 

pel proper dimarts dia 20.  

4- Obres aula d’acollida 
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Fa un parell de setmanes van venir per primer cop els operaris i l’obra s’està 

portant a terme. Es calcula que l’obra acabi al juliol i l’única modificació que 

s’ha fet és canviar de 3 wc a 2 per una qüestió d’espai.  

 

5- Informació permanents 

S’informa que entre l’última reunió i aquesta s’han portat a terme 3 reunions de 

la comissió permanent, dues d’elles per aprovar sortides que no estaven a la 

programació general del curs i l’altre per informar del tema dels perfils que 

finalment es va passar per correu electrònic tota la informació. 

 

6- Quotes curs 17-18 

S’expliquen les quotes del proper curs que han estat consensuades prèviament 

en claustre. 

Les novetats són la quota de materials curriculars per és per les famílies de 1r i 

2n. Aquest rebut inclou el renting de les tablets (50€) i una quota extra per a 

materials curriculars que es puguin necessitar, aquest curs en ser el primer s’ha 

fet de manera estimada (25€). Es passarà la setmana del 26 de juny. 

Quota de material: és el rebut de cada curs i afecta a tot l’alumnat de P3 a 6è. 

La quantitat continua sent la metixa que els darrers cursos: 68+15€ a infantil, 

68€ a inicial i 66€ a mitjà i superior. Es passarà la setmana del 17 de juliol. 

Quota de sortides: és el rebut de cada curs i afecta a tot l’alumnat de P3 a 6è. 

Aquest curs s’ha valorat la necessitat de pujar la quota perquè en els darrers 

cursos havien sortit deficitàries i es valora la importància curricular que tenen: 

100€ infantil i 80€ inicial, mitjà i superior. Es passarà la setmana del 15 de 

setembre. 

Els rebuts de colònies com cada curs es cobraran un cop acabat el procés de 

sondeig i si es porten a terme es cobrarien al novembre o desembre i al març o 

abril. 

Queden aprovades les quotes per al curs 17-18. 

 

7- Preinscripció curs 17-18 
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La Cristina dona números concrets de la preinscripció d’aquest curs tant de la 

nostra escola com de la resta.  

S’explica que ja s’està portant a terme el període de matricula durant aquesta 

setmana.  

S’informa que aquest curs s’ha creat una comissió de planificació amb 

representants de tots els estaments per tenir en compte no només la natalitat 

sinó també les necessitats de la població, escoles etc.  

 

8- Plantilla curs 17-18 

S’explica la situació per a què es pugui entendre el moment que està vivint 

l’escola de canvis. Les jubilacions, concurs de trasllat, vacants que té l’escola i 

les casuístiques personals d’alguns membres del claustre ha propiciat que pel 

proper curs hi hagi molt personal nou  a l’escola. És un tema que potser 

inquieta a les famílies i s’entén però com sempre es mirarà que és el millor per 

cada grup i pel global de l’escola dintre de les possibilitats que es tenen.   

 

9- Precs i preguntes. 

PEC: s’ha rebut la proposta de la primera part feta a partir de les famílies però 

és un tema a tractar que està pendent de poder valorar-ho en equip. 

 

Canvis metodològics: des de Direcció es comenta que alguns dubtes ja han 

estat resolts. A les famílies se’ls convocarà  a una reunió a principi de curs 

quan ja es tingui tot clar.  

 

Cornellà de Llobregat,  14 de juny de 2017 

 

 


