Resum Consell Escolar LES ACÀCIES 29/01/2018


Lectura i aprovació acta consell 18/01/17: Es llegeix i s’aprova.



Pressupost 2017, liquidació i sortides: La Direcció mostra els pressupostos, la
liquidació i sortides, i s’aproven.



Licitació empresa menjador: Enguany cal fer el concurs públic per a renovar
l’empresa que serveix els àpats del menjador escolar. El plec de condicions
que s’ha de publicar ha d’estar abans del 23/03. Per tant, el 7/03/2018 a les
17h es reuniran els membres de la Comissió de Menjador del Consell Escolar
+ Coordinador monitors, per a la realització del plec de condicions.



Portes obertes escola: Es realitzarà en dues dates com sempre, el 27/02/2018
a les 15.15h i el 6/03/2018 a les 17h. Es demana la col·laboració de l’Ampa
per ser-hi present, per si hi ha preguntes de les famílies assistents a les
portes obertes. És molt important per a la imatge externa del centre, que es
visualitzi tota la bona feina que es fa des de l’Ampa.



Adscripció als instituts per la preinscripció d’enguany: Hi ha un canvi de model
i aquest curs s’optarà a quatre instituts (+ un més): Icària (4 línies), Front
Marítim (5 línies), Maria Espinal (5 línies) i Quatre Cantons (4 línies). El 22@
no ens toca però pot ser que alguna família de l’escol acabi allà, perquè els
germans d’alumnes d’altres escoles que ja estiguin en aquests centres tindran
més punts per accedir-hi. Les escoles que tenim accés a aquests instituts
són: Marbella, L’arenal de Llevant, Fluvià, Sant Martí, Les Acàcies, Pere IV i
pot ser que també el Joaquim Ruyra. És molt important no trencar l’ordre de
prioritat en la preinscripció i fer-hi constar els 4 que ens toquen dins les 4
primeres opcions, en l’ordre de preferència de cada família. Es citarà a les
famílies de 6è a una reunió sobre les preinscripcions d’enguany.



Informacions varies:
-

Festival dels infants: Serà el 4/06/2018 a les 15h. Última tarda del curs,
ja que al dia següent començarà la jornada intensiva (el 5 de juny).
Es mou la Setmana Cultural de l’estiu a la setmana de Carnestoltes,
com s’havia fet sempre. Arribarà un tríptic per Dinantia.
El Dia de la Pau es farà un mural doble a la terrasseta. Després es
penjarà per separat a cada un dels dos edificis de l’escola.
Un parell de sortides de 5è i 6è canvien de data, són de les que es fan
caminant pel barri, no implica demanar autocars i es comunicarà
oportunament a les famílies.
Proper Consell Escolar: 14/03/18 a les 17h. El tema principal serà la
licitació empresa menjador.



Precs i preguntes:

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

Festival dels infants per la tarda: S’agraeix el canvi de data i horari, que
permetrà que més famílies puguin venir a veure el festival dels seus
fills i filles.

El Director diu que es va fer una valoració de la "flexibilitat" dels mestres per
acceptar les propostes de les famílies tot i tenir en compte que existien motius per a
fer-ho com ja es tenia pensat, després de veure la resposta de les persones
representants al Consell Escolar i de les famílies a través de l’e-mail.
-

Biblioteca escolar: Es demana si hi ha la possibilitat que els alumnes
puguin agafar en préstec els llibres de la biblioteca d’aula i retornar-los
al cap d’una setmana.

L’Equip Directiu traslladarà la petició al Claustre per a valorar-ho i gestionar-ho.
-

Bassal entrada porta gran: Es consulta si cal fer obres al terra de
l’entrada, donat que aquesta setmana hi ha hagut un gran bassal.

El Director informa que ha estat per una avaria. No cal fer obres al paviment.
-

Pati en dies de pluja: Es vol saber què fan els infants els dies de pluja,
doncs a moltes classes els alumnes han manifestat que han estat
veient dibuixos animats.

L’Equip Directiu manifesta que els alumnes juguen a jocs de taula a l’aula, racons,
etc., i que ho agafen amb moltes ganes perquè tenen poques ocasions de fer-ho. I
els d’infantil als racons de la classe. Igual es fa a l’estona de pati del menjador. Si en
algun moment algun curs han vist dibuixos, deu haver estat un fet puntual, donat que
no és el fer habitual de l’escola.
-

Adscripcions als instituts: Es demana que si hi ha novetats en properes
reunions, es passi la informació el més aviat possible a les famílies.

El Director comunica que informarà oportunament si hi ha novetats. Es citarà a les
famílies de 6è a una reunió sobre les preinscripcions d’enguany.
-

Col·leccionables a la porta: Moltes vegades es veuen persones que
reparteixen cromos o col·leccionables a la porta i es demana si es pot
fer que es retirin de la plaça.

El Director diu que de vegades el Cristian ha parlat amb els promotors de
col·leccions i els ha apartat una mica de la porta, però que com es tracta d’un espai
públic i no donen res prohibit, no es pot fer gaire cosa. La representant de
l’Ajuntament al Consell Escolar expressa que en tot cas es responsabilitat de les
famílies que els infants un cop fora del centre no s’hi acostin.

-

Casal d’estiu DiverJoc: S’informa de les noves condicions acceptades
per DiverJoc i que l’empresa becarà amb el menjador dels infants que
també estiguin becats dues setmanes per l’Ajuntament (màx. 10
alumnes).

El Director comenta que amb AlimentArt no hi havia limitació d’alumnes becats, que
el curs passat van ser uns 12 alumnes. I que la resta de condicions són semblants a
les que oferia AlimentArt.
-

Pàrquing patinets: Una mare de l’escola demana si es pot instal·lar un
pàrquing de patinets.

El Director comunica que per ara no és possible. Hi ha tot un projecte de pati en
marxa i aquest aspecte no està contemplat.
-

Substitució mestra 5èB: Una mare vol saber si ja s’està buscant solució
a la baixa per maternitat de tindrà la tutora de 5èB.

El Director comunica que com ja es sabut, totes les substitucions les administra el
Consorci d’Educació de Barcelona i no és possible saber qui vindrà ni quan. La
mestra segueix treballant i mentre ho pugui seguir fent així serà.
-

Horaris: El curs de 5è fa piscina i Ed.Física el mateix dia, i demana si
es pot modificar l’hora d’Ed.Física.

El Director comunica que això no és possible. Moure horaris a meitat de curs és
quasi impossible. De fet els alumnes afectats tenen aquest dia com el seu preferit de
tota la setmana, donat que fan totes les activitats que més els agraden.
-

Sortides: Hi ha una coincidència en una data de sortida escolar de 5è
en un dia de lliure disposició.

La mestra de 5è membre del Consell Escolar revisa les dates de les sortides
programades i verifica que hi ha una data equivocada i es rectificarà.
-

Fotocòpies de deures 2n: Es demana que els deures es fotocopiïn en
major qualitat perquè de vegades costa llegir les paraules.

La mestra de 2n membre del Consell Escolar manifesta que no fa fotocòpia de
fotocòpia, sinó directament del llibre i que si no surt amb més qualitat es per defecte
la fotocopiadora del centre. I això passa de tant en tant, no és cada vegada ni molt
menys.
-

Blocs poc actius: Darrerament sembla que alguns cursos no tenen el
bloc gaire actualitzat.

L’Equip Directiu pren nota d’aquest suggeriments.
-

Conflictes menjador: Una mare manifesta que algunes famílies
segueixen tenint la impressió que encara hi ha conflictes a l’hora
d’esbarjo del menjador.

El Director comunica que la percepció de les famílies no és la real de l’escola. S’està
molt al cas d’aquest aspecte i no hi ha tanta conflictivitat com la impressió que tenen
les famílies. En tot cas són casos aïllats. Els/les mestres pensem que funciona molt
bé. Perquè així és.
-

Pati escolar: Una mare demana que els mestres es passegin més pel
pati, que s’impliquin més en la vigilància.

El Director manifesta que els mestres ja tenen assignada la seva parcel·la de
vigilància sota control i que no s’han d’anar passejant fora d’aquest. El claustre ja
està molt implicat i s’està molt pendent de la vigilància dels seus alumnes.
-

Proteccions porteries futbol: Es demana que s’instal·lin de nou les
proteccions a les porteries de futbol per evitar que els alumnes es facin
cops o nyanyos importants.

El Director manifesta que les porteries són reglamentàries i segures i que de
moment mai hi havíem tingut incidències
-

Fer arribar l’ordre del dia a les famílies: Una mare representant al
Consell Escolar fa la petició d’enviar l’ordre del dia a les famílies per tal
que es coneguin els temes a tractar amb antelació a la convocatòria.

El Director pregunta si hi ha algú dels assistents que es manifesta en contra
d’aquesta petició i ningú s’hi oposa. Queda pendent de veure de quina manera es fa
arribar a les famílies, ja que no es concreta com per tractar-se al final del Consell
d’avui, si serà el mateix Director, l’Ampa, delegats o les mares/pares representants
al Consell Escolar.
La Representant de l'Ajuntament manifesta que, dins d'un context en el que gairebé
ningú envia res a l’e-mail del Consell per part de les famílies, ella te la sensació que
no passava un filtre i que a vegades donava la sensació que el que arribava al
Consell no representava el sentir general de les famílies.
L’Equip Directiu pren nota d’aquestes peticions i suggeriments, i agraeix el
recolzament de l’Ampa i les famílies de l’escola.

