
 

 
 

 

Resum reunió Consell escolar 131119 

 

 

Presentació de la Programació general anual de centre 2019-20 

 

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

 

Els objectius i les estratègies es poden resumir en:  

 

 

1. Afavorir i promoure la introducció de metodologies actives que fomentin l'autonomia i un 

aprenentatge més significatiu de l'alumnat.  

 

1.1 Continuació del treball per projectes introduït el curs passat i l’ampliació a la resta de 

grups (infantil i primària).  

1.2 Consolidació dels ambients a l’etapa d’educació infantil.  

1.3 Sistematització dels projectes artístics en les àrees de música i educació física.  

 

2. Consolidar la millora de les competències lingüístiques i matemàtiques de tot l'alumnat. 

 

2.1 Millora de la competència matemàtica del nostre alumnat.  

2.2 Consolidació de les competències lingüístiques. 

 

3. Continuar amb la millora del tractament de l'atenció a la diversitat del centre per garantir 

l'èxit educatiu de tot l'alumnat. 

 

4. Impulsar la  cultura digital de centre entre tot l'alumnat i el professorat. 

 
5. Potenciar  la cohesió social del centre, millorant l'organització interna i ampliant 

col·laboracions amb altres agents del barri.  

 
5.1. Organització interna del centre.  

5.2. Coordinació i millora de l’espai de l’esbarjo.  

5.3. Comunicació i participació de ls famílies.  

5.4. Col·laboració amb diferents agents del barri.  
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Informacions  

 

- El centre ha demanat en la subvenció de Projectes pedagògics de l’ajuntament, 2 

projectes:  
 

- Ambients d’aprenentatge “Els ambients al Tarra: Aprenem fent i sentint”: 

Educació Infantil: Continuació del projecte presentat el curs passat, quan es va 

començar a treballar amb aquesta metodologia dues tardes a la setmana. Aquest 

curs es volen acabar de planificar els ambients i reestructurar-los o bé dissenyar-ne 

de nous, tenint en compte les valoracions que es van fer el curs passat a nivell de 

cicle i la incorporació de nou professorat. 

 

 

- “Ens plantem a l’hort!”, projecte emmarcat en la cura del medi ambient que dóna 

continuïtat al plantejament del curs passat, on s’inclouen diverses activitats que es 

faran des de les aules: plantacions, menjadores d’ocells, caixes niu, treball del nou 

compostador i vermicompostador, etc. El nostre objectiu principal és que l'hort 

esdevingui un punt important del tractament de l'educació ambiental, en el que tothom 

participi. 

 
A més, també s’ha presentat el Projecte per adquirir llibres de text i material escolar per 

atendre les necessitats de les famílies que es trobin amb greus dificultats 

socioeconòmiques. 

 

- Aclariment punt acompanyants sortides:  

Per a activitats al Prat, els acompanyants, que no siguin personal docent del centre, 

podran ser famílies de l’AMPA (socis). L’AMPA té una assegurança que cobriria a 

aquests acompanyants, per tant, a les circulars informatives de les sortides s’afegirà un 

esment tipus: “l’AMPA col·labora en l’acompanyament de la sortida” i les persones que 

vinguin signaran un document (el donaran els tutors/es) tipus declaració jurada de 

certificació de penals i nº de soci. Si una persona acompanya en més d’una ocasió no cal 

que l’ompli cada cop, amb una vegada serà suficient.  

 

-  

-  
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- Revisió i nou plantejament de les reunions de famílies, s’ha passat enquesta a les 

famílies per recollir acceptació de les propostes i propostes de millora. Les famílies 

valoren en general com a molt adequat cada apartat. Properament s’enviarà un correu 

amb les dades de les enquestes. Des del centre es valoren molt positivament les 

aportacions de les famílies i es treballaran a la propera reunió de delegades.  

Des del CEC es reforça la importància de donar a conèixer el funcionament del centre a 

les famílies, fer les reunions a la tarda, afavorir la participació d’aquestes... 

 

- Participació al programa Transformem l’educació del futur (UAB). L’escola participarà 

al programa de qualitat i millora de la Universitat autònoma de Barcelona per 

acompanyar-nos en el procés de transformació educativa que estem treballant des del 

centre.  Més endavant acabarem de concretar actuacions. També s’informarà a les 

reunions de famílies.  

 

- S’explica que des de l’escola i l’AMPA es veu necessari alguna actuació a la pista de 

l’escola perquè rellisca molt. L’any passat es va fer una actuació que va anar molt bé 

durant tres mesos. Malauradament, aquest curs ha tornat a sorgir el problema. Es 

treballarà en el tema per minimitzar el problema.  

 
- Es comenta la possibilitat de posar paper als lavabos, dintre del Projecte de millora 

d’aquests espais que es va iniciar el curs passat des del CEC. Al 2020 l’escola farà un 

estudi de viabilitat per poder implementar-ho a partir d’aquest mateix curs.  


