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Benvolgudes famílies, 
 
Us informem dels temes i acords presos en la passada reunió de 
consell escolar celebrada el passat 17 d’octubre. 
 
1-PLANTILLA 
 
S’informa que la plantilla  assignada al centre per a aquest curs: 
2018-19 és de 27,5 mestres, un d’ells a mitja jornada.  
 
A l’esmentada plantilla cal afegir-hi una mestra de religió per 6:30 h, 
una vetlladora per 18h  i una logopeda per atendre un alumne1:30 h 
setmanals. 
 
2-PGA 
 
Es presenta i aprova la Programació general anual on es concreten 
les prioritats de  l’escola i altres aspectes relatius  a les activitats i el 
funcionament del centre d’aquest curs: Calendari de sortides i 
colònies, festes escolars, activitats extraescolars... 
 
Es fa especial èmfasi en els  objectius generals del centre (prioritats 
del curs) i dels respectius plans de treball: 
 
1-Elaborar el projecte de convivència del centre. En el marc 
d’aquest projecte, s’aprova  implementar aquest curs el programa 
TEI (Tutoria entre iguals) com a programa de convivència per a la 
prevenció de la violència i l’assetjament escolar. 
2-Actualitrzar el pla TAC (Tecnologies de l’aprenentatge i 
comunicació) 
3-Incorporar i aplicar al centre pràctiques interdisciplinars amb 
enfocament competencial. 
4-Elaborar el PLEC (Pla de lectura de centre) 
5-Remoldelar els espais exteriors d’infantil i primària. 
6- Estudi i seguiment de la jornada continuada. 
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3-SORTIDES I COLÒNIES 
 
Referent  a la relació d’alumnes/mestres/acompanyants per realitzar 
les sortides, d’acord la normativa, i per tal de no augmentar la 
despesa  a les famílies, s’aprova poder-la modificar puntualment  en 
el cas que a l’hora de realitzar l’activitat, la ràtio impliqués posar un 
monitor més per 1 o 2 alumnes. 
 
4-MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 
 
La secretària del centre presenta  una proposta de modificacions 
d’algunes partides d’entrades i sortides. S’aprova la proposta. 
 
 
4-REUNIONS INICI DE CURS 
 
Es valora  positivament les reunions d’inici de curs, en especial, per 
la seva organització, desenvolupament i l’alta assistència de  
famílies. 
 
5-MENJADOR ESCOLAR. BEQUES 
 
Aquest curs diàriament  n’estan fent ús del servei una mitjana de 
180 alumnes, uns 20 més que el curs passat. 
 
Es mantenen les mateixes activitats que el curs passat: teatre, jocs 
organitzats, informàtic, psicomotricitat, esports i tallers.  
 
Preus: 6,20 € per als fixos, 6,80 e per als esporàdics. 
 
El Consell Comarcal  de les 65 sol·licituds de beca de menjador que 
es van presentar, n’ha concedit 44  al 50%. 
 
L’Ajuntament per tal de compensar a més famílies  ha destinat del 
seu pressupost la quantitat de 5.000 € en concepte de beques de 
menjador per  becar més alumnes i/o complementar beques en cas 
de necessitat. 
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6-INFORMACIONS DIVERSES 
 
-Es valora molt positivament la gestió i venda de llibres de text per 
part de l’AMPA 
 
-Respecte les beques de material, sortides i colònies i que paga 
l’escola, l’AMPA i l’Ajuntament, se n’han concedit 59, 28 al 50% i 31 
al 40%. 
 
-L’Ajuntament al llarg d’aquest estiu ha realitzat a l’escola diferents 
tasques de manteniment i millora, al a cuina s’han pintat 4 portes,a 
infantil s’han arreglat les rajoles del pati trencades i s’han revisat 
totes les aixetes de les piques i a  primària s’han canviat totes les 
tanques del pati i s’ha pintat la paret grisa del vestíbul.  
 
-Referent al Pla de Consum de Fruita a les escoles que van 
sol·licitar al juliol, s’informa que ha estat acceptat, la primera 
entrega de fruita es realitzarà aquest desembre. 
 
-Equipaments informàtics. S’informa que aquest curs per reballar les 
matemàtiques als cursos de 1r i 2n estem implementant el projecte 
InnovaMat, el projecte inclou una plataforma educativa amb 
activitats presentades amb applets, per fer-ne ús, s’han  comprat 15 
tablets i un carro portàtil per custodiar-les. També,  per millorar el 
treball de recerca i execució de les unitats didàctiques i/o 
projectes en les hores de treball competencial a primària, s’han 
comprat  5 portàtils per afegir als que teníem. El maquinari ha costat 
6.159,62 € i l’hem pogut pagar gràcies a la subvenció atorgada per 
l’Ajuntament. 
 
 
Atentament, 
 
La direcció 
 
 
El Papiol, 22 de novembre de 2018 
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