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Acta de reunió Consell Escolar 

 
Identificació de la sessió  

Número de sessió Data Hora  

3 28 de març de  2017                               17.30 
 

Caràcter Lloc 

 Ordinari                                  Sala de mestres  
 

Persones assistents : Xavier Flores (representant pares/mares), Mónica Bellver (representant pares/mares),Maria 
Martín (representant pares/mares) Paqui García ( presidenta ), Anna Navarro (secretaria), Belen Cabrera 
(representant mestres) , M. Àngels Martí (representant mestres, Montse Caballé( representant mestres), Anna 
Torres (representant mestres), Gerard Segú (representant Ajuntament), Estefanía (presidenta de l’AMPA), 
Yolanda (represntant pares/mares), Sarai Caro (representant mestres), Anna Berral (representant mares/pares), 
Núria Puerta (representant pares/mares) 
 

 
 

 

Persones que s’excusen d’assistir-hi (cal especificar-ne el nom, els cognoms i el càrrec de cadascuna) 

 

Belén Cabrera (representant mestres) 
 

 

 
Ordre del dia 

.  
1-   Lectura i aprovació de l'acta anterior. 
2- Informació i aprovació del pressupost 2017. 
3- Balanç del 206. 
4- Informació projecte immersió en anglès. 
5- Informació planificació escolar i preinscripció proper curs . 
6- Informacions vàries 
7- Precs i preguntes 

 
 

Desenvolupament de la sessió 

 

1. S’aprova l’acta anterior per unanimitat. També es llegeix l’acta de la formació del consell escolar del 12 
de desembre on s’informa dels nous membres i de les comissions del consell escolar. 

Un cop llegides les actes, Estefanía, pregunta quin és el model de reclamació existent a l’escola. Paqui li 
comenta tots els passos a seguir per fer reclamacions i com s’han de fer. 

2 i 3. S’explica el balanç de l’any 2016 i es torna a explicar el pressupost. 

     4. Informació projecte immersió en anglès. 
La Paqui explica com és el Projecte d’immersió lingüística d’anglès que ens ha donat el MEC. Aquest 
projecte consisteix en unes colònies en anglès durant una setmana que són gratuïtes, només s’haurà de 
pagar el transport.Encara no sabem les dates en les que es realitzaran. Aquest projecte només ho podran fer 
25 alumnes, la resta d’alumnes que no ho puguin fer, faran una setmana especial en anglès que es 
munntaran des de l’escola. 

5. Informació planificació escolar i preinscripció proper curs . 

Paqui comenta com està el tema de la preinscripció del curs 17-18. Les dues escoles sortien amb dos linees. 
A dia d’avui tenim 30 pre-inscripcions. 
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6. Informacions vàries  

Paqui comenta que dels espais interiors queden algunes coses pendents: connexió de mànega de la font, 
varilles per collar bancs. Gerard comenta que ho farà l’ajuntament. 

Tema de centraleta: ara només funciona 1 telèfon. No s’explicarà a les famílies fins que no funcioni bé. 

Escolanova 21.S’ha fet un qüestionari on ells faran una diagnosi. Ara estem esperant aquesta diagnosi. S’ha 
creat una xarxa d’escoles de Sant Boi de Santa Coloma. La dinamitzadora serà una persona de l’ajuntament 
de Sant Boi. Se suposa que durant aquest curs es faran una sèrie de xerrades. 

Paqui informa que el Departament ens donarà una partida d’uns  2500€  per l’aula de ciències, després d’una 
carta feta per l’escola. 

 

El dia 5 d’abril el CRP farà una presentació de Kit de robots per donar en préstec. 

 

7. Precs i preguntes 

Paqui li pregunta al Gerard sobre l’empresa de neteja. Gerard comenta que encara no ha iniciat el procés de 
contractació. 

Yolanda  expressa la seva opinió sobre la neteja de l’escola. Estefania també proposa una neteja extra dels 
lavabos. 

Gerard comenta que ho mirarà d’afegir a millores. 

 

 
Temes pendents  
 

 

 

L’Anna Navarro  Coba, aixeca la sessió, de la qual, com a secretari/secretària, estén aquesta acta. 

El secretari / La secretària Vist i plau 

 La presidenta 

 

 

 

                                                                                                                                      Francisca García 


