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Benvolgudes famílies, 
 
Us informem dels temes i acords presos en la passades reunions de 
consell escolar celebrades el passat  19 de desembre. 
 
REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA 
 
1-CONSTITUCIÓ CONSELL ESCOLAR 
 
D’acord a les actes de les votacions dels diferents sectors del 
consell i els representats assignats per l’Ajuntament i l’AMPA es 
constitueix el nou consell escolar. 
 
Tot seguit, d’acord  al Decret 102/2010 i les  NOFC (Normes 
d’organització i funcionament de centre), es constitueixen també les 
comissions: Permanent, econòmica i convivència, així mateix, 
s’assigna una responsable de coeducació. 
 
REUNIÓ ORDINÀRIA 
 
1-VALORACIÓ ACTIVITATS  NO LECTIVES 
 

a. Acollida matinal. Entre 60-70 alumnes fan servir diàriament 
aquest servei, a més dels esporàdics, de les 7.30h a les 9h i 
són atesos per tres monitores. Es mantenen les tres quotes del 
curs passat amb  preus més baixos. 

 
b. Menjador. Diàriament es queden a dinar uns 180 alumnes, 

atesos per 10 monitores a més de l’Esther com a 
coordinadora. Després de dinar els alumnes realitzen les 
següents activitats: esports, jocs de taula, jocs organitzats, 
psicomotricitat, teatre, biblioteca, informàtica i tallers de cuina.  
 
 

c. Activitats extraescolars:  Anglès, amb l’Acadèmia Progress,  
Anglès, Kind&bus i  Robòtica. 
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Es presenta i aprova la nova activitat extraescolar de Dibuix 
que s’iniciarà al mes de gener els dimecres a l’aula taller de 
15:30 a 17h. 

 
De les 3 activitats se’n fa una valoració molt positiva quant a 
l’organització i funcionament. 
 
2-NADAL A L’ESCOLA 
 
S’informa de les activitats que es s’han realitzat al voltant del Nadal 
prèvies al concert de Nadal: 
 

1- Muntatge d’un pessebre amb la participació de tot l’alumnat.  
2- Elaboració de targes de Nadal. 
3- Aprenentatge de poemes i nadales. 
4- Ambientació del Tió a infantil i cicle inicial. 
5- Preparació de la representació del “Nas d’en Satanàs”.  

 
S’informa també que l’escola ha participat en la campanya de 
recollida de joguines de la Creu Roja. 
 
3-INFORMACIONS DIVERSES 
 
1-Tallers educació ambiental. S’informa que en el marc la 
campanya informativa de l’Ajuntament per millorar la recollida de 
brossa orgànica, al novembre, l’alumnat dels cursos dels cicles mitjà 
i superior hi van participar realitzant un taller sobre els Residus.   
 
2-Reunió AMPA i equip directiu.  S’informa que el 28 de 
novembre, membres de la junta de l’AMPA i l’equip directiu es van 
reunir per valorar i prioritzar propostes d’inversions a l’escola. 
 
3-Autors a les Aules. S’informa que del programa “Autors a les 
Aules” ens ha estat concedida la visita al centre de l’escriptora i 
il·lustradora  Mercè Aràgena per desenvolupar una activitat literària 
amb els alumnes de 2n. 
 
Atentament, 
 
La direcció                                 El Papiol, 5 de febrer de 2019 
 


