
 

 

 

ESCOLA JOAN MARAGALL  

CONSELL ESCOLAR, dilluns 19 de desembre del 2016 

Assistents del sector pares i mares: Verónica, Clara, Elena Fernández i 

Elena Flores. 

Temes tractats d’interès: 

- Resultats de les votacions a la renovació dels membres del Consell 

Escolar és de un 16.13%. Tot i ser un índex de votació baix, ha 

augmentat en relació a anys anteriors.  

- Es creen unes comissions per a agilitzar diferents temes relacionats amb 

l’organització del centre. El representant dels pares i mares que forma 

part de la comissió permanent és la Clara; de la de convivència, l’Elena 

Fernàndez i la Verònica; de la reutilització de llibres, l’Elena Flores; per 

últim, la Laura del AMPA és de la comissió econòmica.  

- Es recorden punts importants del Consell anterior (25/X/2016): 

- festiu 20 de març, 

-  organització de les colònies de 6è en horari escolar, 

-  renovació de la web de l’escola: 

http://agora.xtec.cat/escolajoanmaragall/ 

-  augment del nombre de beques per a menjador i per alumnes 

amb necessitats educatives especials, 

- assignació econòmica per part del Departament d’Ensenyament 

que es destinarà a ajudar a famílies que ho necessitin en l’ adquisició 

dels llibres, 

- Precs i preguntes per part del sector pares i mares: 

- es parla del volum de deures i es comenta per part dels mestres 

que no hi ha un excés de tasques i que els alumnes tenen temps per 

a fer-les. Forma part del procés d’aprenentatge millorar la gestió i 

organització del temps d’estudi. Sembla que hi ha especial dificultat 

a 3r però és l’adequada segons el nivell, no s’observa que els 

alumnes vagin angoixats. 

-  es planteja la possibilitat de realitzar la compra dels llibres on-line, 

s’està valorant les condicions; 

- es demana avançar l’horari de les reunions d’inici de curs de P3 i 

1r a les 9:00h per tal de disminuir el temps de permís laboral; 

http://agora.xtec.cat/escolajoanmaragall/


- es comenta que alguns pares i mares han manifestat la dificultat 

d’organitzar-se el darrer dia de lliurament dels butlletins. Des de 

l’escola responen que és molt difícil organitzar d’una altra manera 

aquest dia i que són flexibles davant cap problema que es pugui 

presentar. Només cal parlar-ho amb el tutor/a.  

-  es tracta el tema de la jornada continuada. El centre diu que es 

tema a nivell municipal, s´hauria de fer un sondeig de la 

predisposició de les familíes, ampes i escoles. 

 

 

-   La nova web de l’escola ofereix la possibilitat de subscriure’s per estar al 

dia de les noves informacions. Es recomana afegir el nom de l’alumne/a. 

Aquest serà el sistema oficial de comunicació de l’AMPA que es 

complementarà amb el Facebook i el grup de wthatsapp de delegats i 

delegades. 

-    Es mostren els butlletins que es lliuraran aquesta 1a avaluació.  

 


