
 

 

 

 

Full informatiu del Consell Escolar  

FULL Nº 3 - MAIG 2019 
 

 S’aprova per consens l’acta del Consell Escolar celebrat el 12 de MARÇ. 
 

 Es comunica que s’han tramitat 60 sol·licituds per P3 i 11 per la resta de cursos. 
 

 S’informa de les dates pel curs escolar: 
• El curs comença el 12 de setembre, dijous. 
• El curs acaba el 19 de juny, divendres. 
• Primer trimestre: del 12 de setembre, dimecres al 20 de desembre, divendres 
• Segon trimestre: del 8 de gener, dimecres al 3 d’abril, divendres 
• Tercer trimestre: del 14 d’abril, dimarts al 19 de juny, divendres. 

 
 S’acorda per unanimitat demanar la jornada intensiva pels dies: 

• 20 de desembre de 2019, divendres, últim dia del primer trimestre. 
• 3 d’abril, divendres, últim dia del segon trimestre. 
• A partir del 8 de juny, dues setmanes abans d’acabar el curs. 

 
 S’aprova per unanimitat la proposta de dies de lliure disposició proposats en la sessió 

del plenari del Consell Escolar Municipal del passat 9 de maig. 
• Dilluns 14 d’octubre. 
• Dijous 5 de desembre. 
• Dilluns 24 de febrer. 
• Divendres 20 de març. 

 
 Es ratifica continuar sent Centre Formador i Escola Verda. 

 
 S’informa que l’escola forma part d’un treball de recerca de la UAB per millorar el treball 

de fi de grau dels estudiants de magisteri. I que constem al Mapa dels projectes 
d'innovació educativa certificats pel Departament d'Educació de la Generalitat de 
Catalunya. https://innovacio.xtec.gencat.cat/#/ 

 
 S’acorda que durant la primera setmana de juny es farà una reunió per colles per 

explicar el funcionament de menjador i els pagaments a l’Escola i a l’AMPA a través de 
la plataforma TPVEscola. 

• Colla de Petits: dimarts 4 de juny a les 18h. 
• Colla de Mitjans: dimecres 5 de juny a les 18h. 
• Colla de Grans: dijous 6 de juny a les 18h.  

 
 Aquest curs l’entrega dels informes es farà de manera individualitzada pares-alumne-

tutor els dies 26 i 27 de juny. Els mestres s’organitzaran amb els delegats de classe a fi 
d’organitzar la franja horària d’entrega d’informes amb les famílies (dimecres de 9h a 
11h i dijous de 12h a 15h). 

 
 Es farà una reunió informativa per part dels monitors i/o empreses responsables de les 

diferents activitats extraescolars a les famílies interessades. L’AMPA informarà del dia i 
hora i en breu us farà arribar l’oferta d’activitats extraescolars pel curs 2019-2020. 
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