
 

 
 

 

Resum reunió Consell escolar 191118 

 

 

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta del consell anterior. 

 

 Es llegeix l’acta anterior i s’aprova sense cap esmena.  

 

 

Presentació de la Programació general anual de centre 2018-19 

 

S’expliquen els aspectes més rellevants de la programació anual per aquest curs.  

 

Els objectius i les estratègies es poden resumir en:  

 
1. Millorar les competències de tot l’alumnat. 

1.1 Millora de la competència matemàtica. 

1.2 Consolidació de les competències lingüístiques.  

1.3 Potenciació de la competència digital.   

1.4 Consolidació dels projectes artístics.  

 

2. Introduir metodologies actives per afavorir l’autonomia i un aprenentatge més significatiu.  

2.1 Ambients a educació infantil.  

2.2 Treball cooperatiu i per projectes a primària.  

 

3. Avançar en la millora de l’atenció a la diversitat per garantir l’èxit educatiu de tot l’alumnat.  

 

4. Afavorir i consolidar la convivència al centre i reforçar la cohesió social de la comunitat 

educativa. 

4.1 Introducció d’estratègies per tenir un pati més inclusiu i coeducatiu.  

4.2  Consolidació i ampliació d’estratègies que fomentin el coneixement i la convivència entre 

l’alumnat.  

4.3 Potenciació de la comunicació amb les famílies.  

4.4 Col·laboració amb la cooperativa obrera de vivendes (COV).  

 

 

Informacions vàries 

 

- Enguany s’ha comprat una PDI pel grup de P4 que faltava, ja està instal·lada des 

de juliol.  
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- S’han renovat 4 projectors d’aules.  

 

- El centre ha demanat en la subvenció de Projectes pedagògics de l’ajuntament, 3 

projectes:  

 Ambients d’aprenentatge al Tarra: per Infantil: treball per ambients 

2 tardes setmanals. Al gener s’incorpora P3. Actualment es fan els 

ambients a P4 i P5. Properament es crearà a la web un bloc on es penjarà 

el Projecte.  

 

 Projecte Intergeneracional: els jocs de sempre. El passat curs 

vam col·laborar amb la Cooperativa Obrera COV. Van anar uns alumnes 

de 6è per llegir contes en Sant Jordi, i aquest curs volem que vinguin a fer 

algunes compartides (sessions d’Ed Física, als patis per compartir 

estones de jocs i de lectura…). Enguany ja van venir a córrer la Cursa 

solidària. 

 

 Donem vida a l’hort: per implicar tots els agents educatius i 

potenciar l’ús de l’hort. A més, volem comprar un compostador. El curs 

passat es va començar a recollir matèria orgànica, i  així la idea és donar 

un sentit a la recollida orgànica selectiva que fem diàriament.  

 
- La Setmana cultural d’aquest curs girarà entorn a la igualtat des de la vessant de 

gènere: Tots iguals, tots diferents: te n’aDONES? 

 

- S’ha considerat necessari, des del Claustre, fer també barreges dels alumnes en 

acabar el Cicle Inicial, i d’aquesta manera donar-li continuïtat i coherència a 

l’escolarització. D’aquesta manera, al final de cada cicle es barrejarà l’alumnat amb 

els objectius principals d’afavorir la capacitat d’adaptació, de millorar i ampliar les 

relacions socials i trencar possibles dinàmiques negatives. Ja es va informar a les 

famílies en la reunió d’inici de curs.  

 

- Es comenta que el Centre Cívic nou Palmira Domenech, a prop de l’escola, obrirà 

cap el març. Serà una nova via possible de col·laboració. Les direccions tindran una 

reunió properament.  

 

- S’explica que aquest curs s’ha canviat de casa de colònies perquè el cost 

d’aquestes augmentava entre 16 o 17 euros més a cada família. La casa on s’anirà 

aquest any és Finca Prades.  

 

https://www.accac.cat/index.php?seccio=cases&id=108
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- Proves diagnòstiques a 3r: segons la nova normativa del Departament per al curs 

2018-2019, les proves diagnòstiques no es faran a 3r. Aquest curs comença una 

prova pilot per passar les proves a finals de 2n. Algunes escoles les passaran per 

realitzar aquesta prova pilot.   

 

- S’informa que enguany els projectes artístics s’han iniciat des del principi de curs. 

Les persones externes que venen a l’escola són l’Olga Claver (dansa) i la Laura 

Tamayo (teatre), ambdues de l’escola d’arts escèniques del Prat.  

 
- Es comenta que també hi ha una proposta dels castellers del Prat perquè vinguin 

a assajar a l’escola els dimarts i divendres a partir de les 19:30. No influeix en d’altres 

activitats de l’escola.  

 
- Canvis en la transició primària secundària: s’informa que han hagut canvis en la 

transició de 6è a 1 d’ESO. Els canvis s’ha fet per donar resposta a la gran quantitat 

d’alumnat que començarà aquesta etapa els propers anys i es basen en tres 

aspectes:   

 

 Posada en marxa d’un nou institut de dues línies al Fondo d’en 

Peixo.  

 

 Convertir l’escola Pepa Colomer en un institut-escola.  

 

 Canviar el sistema d’adscripcions actual (adscripcions úniques) 

a uns sistema de doble adscripció. En el cas de la nostra 

escola tindrem les adscripcions a l’institut Salvador Dalí i 

Fondo d’en Peixo.  

 

S’explica que el procés de comunicació d’aquests canvis es farà, després del consell 

escolar, en claustre i el dia 26 a les reunions de delegades. També s’enviarà un 

correu a les famílies de 6è perquè estiguin assabentades i es proposarà fer una 

reunió informativa quan arribi el procés de preinscripció.  

 

 
Precs i preguntes 
 
S’informa que en els pressupostos participatius de l’Ajuntament, una de les propostes 

eren els patis de els escoles i de cara al desembre s’intentarà que arribin unes taules 

per instal·lar al pati, tal i com es va acordar el curs passat.  
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Una representant del sector famílies vol comentar que passa por en el carrer Pau 

Casals a les entrades i sortides de l’escola degut a la massificació i a l’absència de 

guàrdia urbana. Darrerament s’han produït alguns accidents en aquesta zona.  

Es comenta la possible participació de l’escola en un futur en el projecte de camins 

escolars segurs que ha començat l’Ajuntament, però de moment, s’acorda realitzar 

una carta demanant a l’Ajuntament i a la Policia Local la presència d’algun agent a 

les hores puntes.  

 


