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 S’aprova per consens l’acta del Consell Escolar celebrat el 21 de maig. 
 

 S’informa de les dates i de l’organització del període d’adaptació de P3: 

• 10 de setembre de 10.00h a 11.30h. Visita a l’Escola: famílies i alumnes. 
• 12, 13 i 16 de setembre, de 9.15 h a 12.15 h. 
• A partir del dimarts 17 de setembre l’horari serà l’habitual: de 9.00 h a 12.30h. i de 

15.00 h. a 16.30 h. 

 12 de setembre 13 de setembre 16 de setembre 
De 09.15 a 10.45 ½ grup i famílies ½ grup sense famílies Grup sencer d’alumnes 
De 11.00 a 12.30  ½ grup i famílies ½ grup sense famílies 
De 15.00 a 16.30 Entrevistes amb les famílies 

 
 Es presenta la Memòria del curs 2018-19. Es presenten i es comenten les conclusions 

de les activitats estratègiques i dels resultats obtinguts a les competències bàsiques de 
sisè i a les proves internes de curs. Es comunica que partir del dilluns 1 de juliol la 
memòria estarà disponible a l’escola per qui la vulgui consultar. 
S’aprova la Memòria del curs 2018-19 per unanimitat. 

 
 S’informa que han augmentat les ràtios de P-3 a algunes escoles del centre de Sabadell 

amb dos alumnes. Per tant, hem matriculat 52 alumnes per P-3. A hores d’ara tots els 
cursos de l’escola estan plens i la majoria per sobre de la ràtio, alguns d’ells amb 28 
alumnes. 

 
 Es notifica que l’escola ha fet una ampliació del pressupost per l’any 2019, donat que a 

partir de l’1 de juliol assumeix les partides de material, llibres, sortides i colònies que fins 
ara gestionava l’AMPA. L’AMPA no ha acabat de fer el traspàs econòmic i a hores d’ara 
l’escola desconeix si començarà la gestió econòmica des de zero o si disposa d’un 
romanent en aquestes partides.  
L’escola ha fet tractes amb els proveïdors per retardar al màxim els pagaments, ja que 
de moment no té capacitat econòmica per fer front a totes les factures d’inici de curs. 

 
 Es valora molt positivament que algunes de les comissions de treball del Consell 

coincideixin amb les que té l’AMPA, això ha permès que AMPA i Consell estiguin 
treballant conjuntament, que hi hagi molta implicació dels pares en les diferents 
comissions i que les decisions es prenguin conjuntament, i no de forma unilateral.  
 

 Es comunica que el dissabte 14 de setembre al matí es celebrarà la festa d’inici de curs, 
que enguany serà mixta (AMPA-Escola). “Posem apunt l’escola”, un esmorzar amb 
carmanyola, una sessió de bricolatge: jardineres, hort, tendals... i jocs preparats pels 
alumnes de 6è amb la col·laboració dels mestres i les famílies.  
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