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Acta de la reunió de Consell Escolar de l’escola Joan Maragall 
Sessió número: 6/2018-19 
Data: La Llagosta, 27 de juny de 2019 
Horari: 13,10 – 14,28h 
Lloc: Sala professors  
 
 
Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior. 
2. Lectura de l’acta de la comissió permanent per aprovar el calendari escolar. 
3. Aprovació de las memòria anual del curs 2018-19 
4. Precs i preguntes.      

 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior. 
 
Es llegeix i s’aprova l’acta del 24 de gener de 2019. 
 
Al llegir l’acta, es comenta que es vol tornar a demanar que l’ajuntament enviï 
una persona a posar i a treure la tanca del carrer durant les entrades i sortides. 
 
Relacionat amb això, s’ha demanat un intèrfon per la porta exterior. En un 
principi, ens han dit que si però encara no sabem quan ens el posaran. 
              

2. Lectura i aprovació de l’acta de la comissió permanent. 
 
Es llegeix i s’aprova l’acta de la comissió permanent per aprovar el calendari 
escolar del dia 10 de juny de 2019. 
 

3. Memòria: 
 

Com tothom s’ha d’haver llegit la memòria, només es comenten algunes 
particularitats: 
 

1. Es comunica al consell que els resultats de les competències bàsiques de 6è han 
baixat. Sempre havien estat al nivell de Catalunya i ara estem igual o una mica per 
sota de les escoles de la nostra tipologia. 
Es comenta que una de les possibles causes és el baix nivell d’alguns alumnes de 6è i 
que hi ha molts alumnes amb PI que han hagut de fer les proves. 
En general, les proves, fins i tot les de medi, són molt competencials. Si els nens no 
llegeixen bé, no poden aprovar malgrat tinguin els coneixements necessaris en 
aquesta matèria. 



 
2. Ens han tornat a suprimir la mitja jornada de l’aula d’acollida. L’hem reclamat i ens han 

dit que, segurament, al setembre ens la tornaran a donar. 
 
 

4.   Precs i preguntes: 
 
La representant de l’AMPA ens pregunta si seguim amb el mateix nombre 
d’alumnes. La directora explica que hi ha 36 matrícules noves a P3, 3 a P4, 2 
a 1r, 2 a 2n, 2 a 3r i una a 6è. 
 
També es pregunta perquè no s’han renovat els llibres de la cooperativa. 
S’explica que estem planificant i començant nous projectes i reduint el 
material que no s’utilitza gaire, però això encara ens durà un temps. Si ara 
compréssim els llibres nous, ens veuríem obligats a utilitzar-los i no podríem 
anar canviant fins d’aquí a 4 cursos. 
 
Com la filla d’una representant ja ha acabat 6è, ja no formarà part del consell 
escolar. Ens acomiadem d’ella i comentem qui és la persona que la 
substituirà.  
 

                                                                                                                                             
Acords: 

1. S’aprova l’acta del 24 de gener de 2019. 
 

2. S’aprova l’acta de la comissió permanent del 10 de juny de 
2019. 

              
  

 
 
 


