Resum Consell Escolar LES ACÀCIES 29/09/2016
•

Lectura i aprovació acta consell 29/06/16: Es llegeix i s’aprova.

•

Renovació Consell Escolar: La Sra. Elisa Lecina Barrachina substitueix a la
Sra. Patrícia Fuentes en el sector mestres. Enguany s’ha d’obrir un nou
procés per escollir mestres i representants dels pares i mares de l’escola:
7/11
16/11
28/11 al 2/12
22/12

•

Inici procés de renovació
Constitució mesa electoral
Votació
Constitució nou Consell Escolar

Curs 2016/2017: Hi ha una plantilla de 31 persones per a 30,5 mestres. Les
places estructurals s’han convertit en places ordinàries, la no haver presentat
el nom que cap candidat. La coordinació TAC la porta la mestra nova de 6è i
la de perfil lingüístic, la Núria d’infantil. També tenim al Cristian com a nou
conserge per a l’escola, enlloc del Daniel: ambdós han permutat la seva plaça
per desig propi. La propera setmana es faran les reunions generals d’inici de
curs i s’explicaran els temes que avui tocarem.
La formació que estem el claustre està duent a terme i que durarà tres anys,
s’anomena “Aprenentatge cooperatiu: cooperar per aprendre”. També s’està
fent un sobre Metodologia de les Llengües. Es tira endavant amb el Projecte
“Global Scholars” amb els dos grups de 6è i farem connexions via Vídeo
conferència a primera hora del matí i última hora de la tarda, per tal de
contactar amb escoles de Londres, Argentina, Jakarta, Praga, Tel Aviv,
Boston, Nova York, etc. amb l’anglès com a idioma conductor.
A dia d’avui hi ha 492 infants matriculats, dels quals 355 es queden al
menjador (i encara falten infants que aviat seran becats i que no han
començat a fer us d’aquest servei). Com que es veu que el menjador es
quedarà petit, els alumnes més grans, de 6è i alguns de 5è, dinaran a l’aula
polivalent del 1r pis (l’aula allargada que s’utilitza per fer religió).
Des de l’Ajuntament ens han dit que hi ha una partida extra per a realitzar
obres de paleta. Farem arreglar el terra de l’entrada que s’ha aixecat per les
arrels d’un arbre, i hem proposat fer un lavabo al soterrani (a proposta de
Direcció i també de les mares representants de les famílies i de l’Ampa).
Tenim assignades 40h de vetllador, que esperem que es vegin
incrementades. 25h van destinades a primària i 15h van destinades a
ed.infantil. Pel que fa a les beques de NEE, aquest any s’han demanat moltes
però també s’han endurit els requisits, per exemple, demanen el certificat de
discapacitat de l’infant com a primer requisit, cosa que fa que moltes de les
beques que es donaven fins ara, quedaran fora dels ajuts (com són les
logopèdies, TDH-A, TGC, etc).

Pel que fa als ajuts de menjador que l’anterior Direcció venia fent a les
famílies més necessitades i d’exclusió social, la nova Direcció continuarà
procedint de la mateixa manera. En primer lloc caldrà dirigir-se a la parròquia
per demanar l’ajut i després a l’escola.
•

Sortides escolars (excursions i colònies): La Direcció presenta al Consell
Escolar la planificació de tot el curs de totes les sortides i colònies. Una mare
del Consell recorda que millor que no coincideixin les sortides amb dies de
piscina, doncs es paguen i no es recuperen. S’aprova el calendari de sortides.
Totes les mares del Consell i la representant de l’Ampa, demanen a la
Direcció de l’escola que repensi de recuperar les colònies escolars per a tots
els cursos, doncs quan es va treure a farà uns vuit anys per acord entre els
mestres de l’escola i les famílies pertinents, la situació econòmica de totes les
famílies era molt delicada, cosa que últimament sembla que està millorant, i
també amb l’ajut del grup Pro-colònies, que fa que es redueixi notablement el
cost per a les famílies. Per tant, per part de les famílies es valoraria molt
positivament poder recuperar les colònies pels alumnes cada any.

•

Cessió espais per a les extraescolars de l’Ampa: La Direcció mostra la graella
d’extraescolars que ha facilitat l’Ampa i els espais que es volen emprar. Ha fet
alguna modificació que notificarà a l’Ampa, però aprova la cessió dels espais
per a dur-hi a terme les activitats proposades per l’Ampa.
El Director comenta que no han rebut el llistat amb els alumnes que
realitzaran les extraescolars cada dia de la setmana, ni els punts de recollida
dels infants per part dels monitors/professors extraescolars (sobretot dels
alumnes d’Educació Infantil). Seria necessari que l’Ampa ho faci arribar per tal
que el dilluns 3 d’octubre tot funcioni correctament. La representant de l’Ampa
en pren nota i passarà aquesta petició a la Junta de l’Ampa.

•

Precs i preguntes:

Els representants dels pares/mares i AMPA, plantegen les següents qüestions:
- Inscripcions, graella activitats extraescolars 2016/2017: Les inscripcions han anat
molt bé i totes les activitats ofertades cobreixen mínims per engegar a l'octubre,
excepte Art Teràpia Familiar. Contacontes té poquets infants i es farà una sessió de
portes obertes per si s’apunta algun infant més, donat que si segueix amb aquesta
ratio només la ofertarem al primer trimestre. Com a modificació de la graella,
comentar que l’activitat de Tabals passarà a realitzar-se el dimecres, de 18.15h a
19.15h, de manera que no es solapa amb l’activitat de la Sra. Veronica Zampini, que
comença a les 19.30h. Afegir que tindrem una monitora més de reforç a part de la
Carmen, i a més, els proveïdors de bàsquet i futbol també aportaran els seus
monitors per atendre els infants de 4t-6è que faran el 2n torn d’extraescolars
d’aquests dos esports.
- Grup Pro-colònies: S’informa que s’inicia el grup amb 20 persones i el proper 7
d’octubre començaran els berenars pro-colònies. Aquest curs escolar hi ha moltes
festivitats que cauen malament o amb dies de lliure disposició pel mig (Nit d’ànimes,
Sant Jordi, etc.) i també hi ha un grup més (doble línia a 6è), per tant, caldrà veure
com ho fem per aprofitar al màxim les propostes que surtin d’aquest grup.

- Junta Ampa: Estem encara buscant nou secretari/a per la Junta de l’Ampa, ja que
el Sr. Pablo Rosa ha presentat la seva dimissió.
- Sortida Ampa 1r trimestre: Estem buscant un nou emplaçament per a realitzar la
tradicional sortida a Arbúcies, per tal que sigui un lloc més a prop de Barcelona i
accessible amb transport públic, donada la dificultat que tenen moltes famílies per
arribar-hi amb vehicle particular (i no surt a compte llogar un autocar). Es vol dur a
terme la segona o tercera setmana d’octubre.
- Acollida de tarda juny/setembre: Durant la jornada intensiva de juny i al setembre
mentre no hi ha extraescolars, l’Ampa s’ha encarregat de muntar una acollida de
tarda, la qual s’ha dut a terme amb nombrosos infants i sense cap problema.
- Material socialitzat: Una mare representant de les famílies, demana que s’expliqui
millor en que consisteix el material socialitzat a la reunió de la setmana vinent, donat
que es confon amb llibres i no es sap exactament què es compra amb aquests
diners.
L’Equip Directiu pren nota dels últims canvis i del darrer suggeriment.
La representants de l’Ajuntament proposa el següent tema:
- Jornada Plurilingüisme i diversitat cultural, una responsabilitat educativa
compartida: El proper 29 d’octubre es durà a terme una Jornada molt interessant,
organitzada per Koinos i el Consell Escolar Municipal de Barcelona, amb taules
rodones, xerrades i amb servei de tallers per a infants de 3-8 anys. Per inscriure’s
cal escriure a imebatencio@bcn.cat abans del 21 d’octubre. Places limitades.
L’Equip Directiu agraeix la informació.

