El passat dijous dia 26 d’octubre de 2018 es va dur a terme el plenari del Consell
Escolar del centre, en el que es van tractar els temes que seguidament us
adjuntem a mode de breu resum:

ORDRE DEL DIA

1. Presentació dels nous membres: La Sra. Maria Horra presenta als nous
membres del Consell Escolar: Sra. Blanca Roselló (representant de
claustre) i la Sra. Cristina Raduà (secretària).

2. Presentació i aprovació de la Memòria anual: La sra. Maria Horra explica
com està organitzada la memòria i comenta els aspectes més rellevants.

3. Presentació i aprovació de la Programació general de centre: La Sra.
Maria Horra presenta la Programació General de Centre. Dels aspectes
exposats destaquen:
•

Formació del claustre està en Matemàtiques Montessori.

•

Canvis organitzatius de festes i format. La Sra. Esther Adell
comenta que hi ha una família que ha sol·licitat un canvi de la data
de final de curs, ja que el germà està de viatge de fi de curs i no
podrà assistir. La Sra. Maria Horra comenta que la data no es pot
canviar i que és conscient que serà difícil que vagi bé a tothom.

•

Reunions d’inici de curs: l’assistència de les famílies ha estat entre
el 80% i el 90%. La Sra. Esther Adell comenta que les famílies
estan molt agraïdes per la implicació de l'equip directiu a totes les
reunions.

•

Espais d’aprenentatge. Durant aquest curs continuaran realitzantse a infantil i s’amplien espais de plàstica a primària.

•

Projecte de convivència, s’exposa que s’ha de tenir acabat el 2020.

•

Cantània. Aquest curs, com a novetat, participa cinquè i sisè. El
curs 2019/20 participarà cinquè i quart. A partir del curs 2020/21 es
farà només a quart.

•

Pati. Es posarà en marxa la bibliopati. S’han encomanat unes
taules per la zona de joc del pati de la magnòlia.

•

Atenció a la diversitat. La comissió d’atenció a la diversitat es
canvia d’horari de 12 a 13:30h. El 8 d’octubre el Departament
d’Ensenyament ha concedit al centre una mitja dotació per l’aula
d’acollida on poden assistir nens/es a partir de tercer.

4. Inspecció riscos laborals: el dia 10 d’octubre hi va haver una inspecció de
riscos laborals, la finalitat de la qual va ser comprovar que les
instal·lacions i el lloc de treball del personal del centre és adient.

5. Menjador: la Sra. Maria Horra informa que el menjador ha tingut un pic de
325 alumnes que es queden a dinar. Els passos que ha fet l’escola i la
comissió de menjador per resoldre la capacitat de l’espai són els
següents:
•

Els alumnes de P3 mengen a l’aula. Malgrat aquest fet, segueix
havent-hi un problema de capacitat, un 72 % de l’alumnat es queda
a dinar.

•

S’ha parlat amb l’Ajuntament i amb Inspecció educativa per abordar
la qüestió; actualment el tema està en mans del Servei Tècnic
d’obres públiques del Departament d’Ensenyament.

6. Assumptes sobrevinguts:
•

Es proposa celebrar l’assemblea de la comunitat d’aprenentatge el
proper 10/11/2018. En aquesta assemblea la senyora Maria Horra
exposarà el projecte de direcció. Cada comissió tindrà la seva
parada, i es finalitzarà l’assemblea amb una comissió gestora i un
vermut.

•

El 23 d’octubre vam rebre la visita de la Regidora la Sra. Dolors
Sardà.

•

El dia 5 de novembre es publica el cens de pares i mares per triar
els nous membres del Consell Escolar. Es renoven 2 membres del

sector mestres i 2 membres del sector pares, així com la
representant de l’Ajuntament i de l’Amipa.

7. Precs i preguntes. La Sra. Montse Giralt exposa algunes la queixes que
han rebut de les famílies:
•

Flexibilitat horària en les entrades i les sortides. La Sra. Maria Horra
comenta que aquells alumnes que arriben tard per motius
justificats, sempre podran accedir al recinte escolar, però no
aquells que ho facin com un hàbit.

•

Música que sona a l’assignatura de castellà pot tenir contingut
sexista. La Sra. Blanca comenta que en aquests casos cal
ensenyar als nens/es a ser crítics.

Llibertat Roca
Representant del sector mares i pares

