Resum Consell Escolar LES ACÀCIES 13/12/2016
•

Lectura i aprovació acta consell 29/09/16: Es llegeix i s’aprova.

•

Renovació Consell Escolar: Es procedeix a la renovació de tres de les cinc
mestres que formen el Consell: Ana Elvira Sánchez, Meritxell Vilalta i Isabel
Fontcuberta. Del personal PAS, renova l’Aïda Pedra. Del sector pares
s'agraeix que en aquesta ocasió s’han presentat sis persones i es fa una
valoració positiva per part de l'escola. Han sortit electes Amparo Palacios i
Anna Rossell. Queden com a suplents Núria Ibars, Andrés Céspedes,
Elisabet Ferran i Maritza Ardila.
De 685 persones censades, han participat 166 persones el que representa un
24,23%. Aquest percentatge es forma d'un 10,22% sector infantil i d'un
14,01% de primària.

•

Comissions: Es considera oportú eliminar la Comissió pel projecte de
socialització de llibres, donat que és una projecte consolidat a l’escola. La
Comissió Econòmica la formaran: Sergio Prieto, Patrícia Fuentes, Carme
Méndez (repr.Ajuntament), Meritxell Vilalta i Laura Catena. La Comissió de
Menjador queda formada per: Sergio Prieto, Sergi Alemany (coordinador
menjador), Aïda Pedra, Elisa Lecina, Belén Carrió i Amparo Palacios. La
Comissió de Convivència i Igualtat, queda així: Sergio Prieto, Gisela Alcázar,
Patrícia Fuentes, Isabel Fontcuberta, Ana Elvira Sánchez, Amparo Palacios i
Laura Catena. I finalment, la Comissió Permanent la formaran: Sergio Prieto,
Gisela Alcázar, Patrícia Fuentes, Gemma Pariente, Anna Rossell i Anna M.
Fornos.

•

Exposició i aprovació del Pla Anual de l’any de transició: Aquest és un any de
transició i de formació. Es vol definir una línia d’escola de P3 a 6è. De
moment s’està treballant per implantar el treball cooperatiu, amb grups
heterogenis i inclusius.

•

Festival de Nadal: Serà el 21 de desembre al Pavelló de la Mar Bella. Es
donaran 4 entrades per família (horari conserge de 8 a 9h i passat aquest
horari a secretaria). L’entrada al pavelló serà a les 15h i el festival serà de
15.15h a 16.30h. Els alumnes de P3 i P4 aniran en autocar fins el pavelló. Els
alumnes de 3r a 6è dinaran pícnic per guanyar temps i dinar tots durant el
mateix torn. Després aniran caminant fins el pavelló de la Mar Bella.
Des del sector pares es demana vendre tiquets de la panera solidaria amb la
Marató de TV3 abans del Festival i fer el sorteig en acabar el mateix. La
Direcció del centre no ho veu factible per la limitació horària que hi ha amb el
lloguer del pavelló.

•

Noves sortides de l’escola: El 16/12/16 els de 6è aniran a la Ciutat Refugi, i en
altres dates del curs, també hi aniran representants de la classe. El 21/12 es
sortirà de l’escola per anar al Pavelló de la Mar Bella i dur a terme el Festival
de Nadal. I el 30/03/17 un grup de P5 anirà al Museu de la Xocolata, donat
que la seva classe s’anomena “Xarlie i la fàbrica de xocolata”.

•

Informacions vàries:
-

-

-

-

•

El 6/12/16 es va utilitzar l’escola com a “cuartel general” per a la
filmació de la sèrie “Sé quien eres” de Filmax, i vam rebre 400€.
De cara al gener, hi ha previstes dues paternitats (Sergio Prieto i Iván
Díaz) i també un permís sense sou per a la Miss Magda Hernández. Ja
està comunicat al Departament d’Ensenyament, per tal que els
substituts arribin el més aviat possible.
La Sra. Veronica Zampini ha demanat poder fer un grup més de ball
per a ex-alumnes del centre, fora d’horari extraescolar, els propers dos
trimestres de curs. Se li demanarà la part proporcional del contracte
vigent, a revisar el proper curs.
El Director comunica que la Comissió d’Extraescolars demana obrir la
porta gran de la plaça Josep Trueta a les 17.45h, per a la sortida
d’extraescolars.
Hi ha 100 alumnes becats de menjador. Hi ha hagut problemes amb el
BBVA i els rebuts de novembre i desembre es cobraran seguits a finals
de desembre.
S’ha valorat fer una pintura temàtica al porxo de l’escola, a càrrec de
Ramon Lombarte, amb una planxa de fusta o pladur. Donarem més
detalls properament.
L’avaluació de 1A es farà a finals de gener o principis de febrer, per
l’accident laboral de la Maria Pascual.
Enguany hi ha concurs de trasllat de mestres. Hi ha 6 vacants a cobrir
per personal funcionari (actualment tenim interins): 1 anglès, 1 ed.
física, 1 música, 1 ed. primària i 2 ed. Infantil, més 1 aula acollida que
és una plaça temporal.
Actualment tenim 40h de vetlladors al centre, tant per discapacitats
motores com conductuals. Des de Direcció es vol reestructurar la
distribució d’hores, prioritzant les conductuals.

Precs i preguntes:

Els representants dels pares/mares i AMPA, plantegen les següents qüestions:
-

-

Algunes famílies manifesten que hi la percepció que a les hores d’esbarjo
del menjador es produeixen baralles puntuals entre els infants, i es demana
que els mestres ajudin als monitors a reconduir la situació si observen
alguna conducta incorrecta o si en tenen constància posteriorment.
Seria interessant fer una xerrada per a pares i mares, o pares i mares amb
infants conjuntament, sobre noves tecnologies i xarxes socials.
La Festa de l’Ampa de Nadal serà el 22/12/16 de 15.30h a 16.30h. En
acabar la festa es durà a terme el sorteig de la panera solidaria de l’Ampa
en benefici de la Marató de TV3.

L’Equip Directiu pren nota d’aquestes informacions i suggeriments. Respecte al
temps d’esbarjo del menjador, la situació no ha empitjorant respecte a anys anteriors
i pràcticament no hi ha hagut incidències durant el primer trimestre.

