
El passat dimarts dia 16 de març de 2021 es va dur a terme el plenari del Consell Escolar del centre, en 

el que es van tractar els temes que seguidament us adjuntem a mode de breu resum: 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 

2. Lectura i aprovació de la justificació econòmica de l’exercici de l’any 2020. Es troba a disposició 

de la Comunitat Educativa de l’escola per a qualsevol consulta i aclariment. 

3. Informació diversa. 
 

3.1.- Preinscripció i matrícula. S’informa que del 15 al 24 de març hi ha les preinscripcions per al 

curs vinent 2021-2022. De germans al centre en tenim 5, així que de places reals n’hi ha 18. 

3.2.- Els dies 3 i 4 de març es van fer les portes obertes.  

Seguint les mesures dictades pel Departament d’Educació i Salut, vam fer dos grups de 10 persones (11 

famílies). La valoració va ser positiva. Les famílies van marxar contentes amb la proposta feta des de 

l’escola. 

3.3.- Sortides i tallers. 

- 16 de març- 5è. Taller a l’escola. Els plàstics (reciclatge) 

- 16 de març- 4t i 6è. Lectura en veu alta a l’escola 

- 17 de març- 6è. Refugi antiaeri La Patacada, Reus 

- 18 de març- Tots. Visita de la Vella Quaresma a l’escola 

- 19 de març- 6è. Gimcana Modernista a l’escola 

- 23 de març- 6è. Excursió Cornudella. Sant Joan del Codolar. 

- 25 de març- 4t. Teatre Bartrina. La Pe i el Cordi 

- 26 de març- Tots. Menjar la mona a l’escola 

- 14 d’abril-    5è. Projecció de la sortida a l’Ametlla 

- 15 d’abril-    3r. Teòrica Educació Viària 

- 19 d’abril-    5è. Teòrica Educació Viària 

- 20 d’abril-    5è. Excursió a l’Ametlla de Mar 

- 21 d’abril-    4t. Sant Jordi a la Biblioteca Xavier Amorós 

- 23 d’abril-     Tots. Espectacle Sant Jordi. P.3 teatre. Berenar a l’escola 

- 27 d’abril-    5è. Infants Ciutadans 

- 28 d’abril-    1r. Sortida als Rentadors de Reus 

- 29 d’abril-    2n. Sortida als Rentadors de Reus 

- 29 d’abril-    3r. Pràctica Educació Viària 

- 03 de maig- 2n. Lectura en Veu Alta 

- 04 de maig- 3r. i 4t. Excursió a l’Espluga de Francolí 

- 06 de maig- 5è. Parc de Trànsit. Educació Viària 

- 10 de maig- 5è. Museu Salvador Vilaseca. Taller prehistòria 

- 12 de maig- 1r i 2n Excursió Parc Samà 

- 2 de juny-     P.3, P.4 i P.5. Excursió El Catllar. Corral del Neri 

- 14 de juny-   6è. Jumpland. 

- 15, 16 i 17 de juny- Festival fi de curs per classes ?? 

- 18 de juny-   Tots. Festival fi de curs intern 

- 22 de juny-   Tots. Música/ festa fi de curs 
 

3.4.- Activitats diada de Sant Jordi.  

Els petits de P.3 ens representaran l’obra de sant Jordi per a l’escola (hem d’acabar de fer la logística). 

  



3.5.- Tema Colònies. 

Aquest curs, l’equip de mestres vam prendre la decisió de no anar-hi perquè el tema covid no està massa 

clar, encara. Hem parlat amb la casa de colònies que teníem feta la bestreta i ens hem posat d’acord en 

fer les colònies del proper curs 21-22, al 7 i 8 d’octubre del 2021. Per al curs 22-23 ja les tornarem a fer a 

finals de maig. 

3.6.- Avaluació de competències bàsiques a 6è. 

S’informa que els dies 4,5 i 6 de maig es durà a terme la prova d’avaluació de 6è curs de primària a tot 

Catalunya. Les àrees a avaluar són: català, castellà, anglès, matemàtiques i coneixement del medi 

natural. 

3.7.- Avaluació diagnòstica a 2n. S’informa que al tercer trimestre d’aquest curs es passen les 

proves d’avaluació diagnòstica a 2n. Ja es comunicaran els resultats. Hem de concretar l’horari amb la 

tutora de 2n. 

3.8.- Tema Festival Fi de Curs. 

Estem començant a parlar sobre final de cursi tema festival. Es mira de poder fer un “petit festival” per 

classe. La fórmula seria en 3 dies fer el festival dels 9 cursos. I sempre seguint el que ens deixin fer des de 

procicat i el departament. 

3.9.- Per al curs 2021-2022, mantenim el lloc de treball docent específic amb perfil professional de 

metodologies amb enfocament globalitzat (EGI) per continuar treballant de forma experimental l’àrea de 

medi natural. 

 

4.  Informació de l’AMPA 

4.1.- L’AMPA subvenciona part de l’espectacle de fi de curs. Els diners destinats a Sant Jordi del 

curs passat, passaran a acabar de pagar l’espectacle de fi de curs (tal com es va acordar el curs passat, 

però amb l’espectacle de Sant Jordi) 

4.2.- Sant Jordi.  

En reunió de la Junta de l’AMPA ja es decidirà si es fa venda de roses. 

4.3.- Festa Fi de Curs de les Activitats extraescolars. Ja es mirarà de com es munta. 
 

5.- Informació sobrevinguda 

 5.1.- Propostes de dies de lliure disposició. 

Es mirarà de poder coincidir amb les altres escoles, però si no fos el cas, miraríem de coincidir amb 

l’Institut Gaudí  

El Claustre de l’escola les haurà de ratificar. Ja es faran públics els que realment seran en el Consell 

Escolar següent. 

 5.2.- Reunió amb les famílies dels nous alumnes de P.3. 21 de juny a les 15:30 

 5.3.- Propers Consells Escolars: 1 de juny i  (28 de juny). 

 

 

 

 

 

 


