Resum Consell Escolar LES ACÀCIES 9/06/2016
•

Lectura i aprovació acta consell 22/02/16: Es llegeix i s’aprova.

•

Presentació nou Equip Directiu: Es presenten el Sr. Sergio Prieto com a
futur Director, la Sra. Gisela Alcázar com a futura Cap d’Estudis i la Sra.
Patrícia Fuentes (que ja és mestra a CI de la nostra escola) com a futura
secretària. Se’ls dona la benvinguda.

•

Festival de Nadal 2016: S’ha fet la petició d’utilització de l’espai del
poliesportiu del CEM Marbella, donat que és el que està millor de preu i té
cabuda per tots els infants i les famílies en un sol torn. Estem a l’espera de
resposta.

•

Matriculació: Vam tenir 45 preinscripcions en primera opció. Els dos P3
s’ompliran amb 26 alumnes per aula. Hi ha llista d’espera per la nostra
escola. També hi ha hagut força demanda en altres cursos, algun d’ells
motivat per germans dels nous alumnes que han d’entrar a P3.
Hi haurà un bolet a l’Escola Bogatell, una segona línia que pujarà a l’Escola
La Mar Bella i també a l’Escola Poblenou, i dues línies més que hauran de
constituir una escola nova. Aquestes, el proper curs estaran “apadrinats”
per l’Escola La Llacuna del Poblenou, compartint espais i mòduls amb
l’Institut Maria Espinalt.
Els/les alumnes de 6è han entrat als instituts Icària, Front Marítim, Quatre
Cantons i Maria Espinalt, majoritàriament.

•

Aprovació Lloc Específic Estructural: S’aprova demanar una persona amb
perfil TIC-TAC pel proper curs. Una mestra de CS segueix reiterant que la
wifi és insuficient per treballar amb els alumnes al tercer pis.

•

Aprovació Calendari Escolar 2016/2017: Inici de curs el 12/09/17, amb el
mateix marc horari (de 9-12.30h i de 15-16.30h).
S’aproven com a dies de lliure disposició el 31/10/16, 5/12/16, 27/02/17 i
2/06/17, d’acord amb les recomanacions del Consell Escolar Municipal.
S’aprova fer jornada intensiva el 22/12/16 i del 5/06/17 al 21/06/17.
Vacances de Nadal: del 23/12/16 al 8/01/17, ambdós inclosos.
Vacances de S. Santa: del 8/04/17 al 17/04/17, ambdós inclosos.
Adaptació de P3: El claustre al·lega la necessitat d’allargar el període
d’adaptació a cinc dies per motius pedagògics dels infants de P3, que tot i
que la majoria vinguin de llar d’infants, els costa adaptar-se a nous
companys, mestres i espais. La proposta és que el quart i cinquè dia els
alumnes anirien tots de 9-15h. Les mares representants del Consell Escolar
manifesten que tot i entendre la situació, no és fàcil tampoc conciliar la vida

laboral i familiar per a la majoria de les famílies, per la qual cosa no es veu
clar allargar aquest període i que quan abans es normalitzi, millor. La
Representant de l’Ampa manifesta que potser caldria buscar una solució
inter mitja amb reducció horària i acollida, però queda clar que si bé es
solucionaria el problema per part de les famílies, no ho seria pels infants,
que seguirien trobant-se en un espai desconegut i monitors/es nous/ves per
a ells/es.
Vist que no hi ha consens, es procedeix a realitzar la votació. Per aprovar
el canvi hi ha d’haver dos terceres parts de vots a favor. No arribant a
aquest nombre, s’aprova que quedarà igual (primer i segon dia, mig grup
pel matí i mig grup per la tarda, i el tercer dia tots junts només pel matí).
La reunió d’adaptació, amb les mestres de P3, serà el 6/09/16 a les 9h.
A principis d’octubre, com és habitual, es farà la reunió d’inici de curs amb
tots els cursos.
•

Erasmus+ i nous projectes: Les altres escoles que participen amb nosaltres
a l’Erasmus+ ja van comunicar que no continuaran per l’exigència dels
requisits del projecte. L’Escola ha estat estudiant altres tipus de projectes i
es demanarà fer-ne un que s’anomena “Global Scholars” (hi ha places
limitades, el Dep. d’Ensenyament estudiarà totes les escoles que volen
accedir-hi abans de concedir-ho). Aquest projecte es duria a terme amb
alumnes de Cicle Superior de cinc escoles de diferents països, sense
mobilitat d’alumnat o claustre, i es treballaria amb propostes de treball
virtual per vídeo conferència.

•

Agenda 21 “Escoles més sostenibles”: Queda un any de projecte i falta
veure qui agafarà la coordinació des de l’escola, donat que fins el mes
d’abril ho portava la Dolors que es va jubilar, i des d’aleshores ho ha agafat
la Montse, que també es jubilarà en acabar aquest curs escolar.

•

Conveni cessió espais per Kàrate: La presidenta del Consell Escolar
demana que l’any vinent el Sr. Pablo M. Regincós faci l’ingrés de la seva
aportació directament al compte corrent de l’escola, sense passar per
l’Ampa, tal com ja venen fent la Sra. Verónica Zampini i l’associació
Murmel.

•

Ajuts Casal d’Estiu per infants amb risc d’exclusió social: L’escola vol
continuar becant als infants de famílies amb necessitats econòmiques. La
condició que ja es va establir el curs passat, era que aquestes famílies
havien de demanar la beca municipal dins de termini. D’aquesta manera
l’escola veu que podrà becar amb quinze dies de casal a uns 25 alumnes,
de 9-15h, de manera que els assegurarà un àpat complet al dia.

•

Toldos pel pati: Han estat demanats per escrit el 25/05 i el 8/06, i
telefònicament el 9/06. Estem a l’espera que el Consorci ens els porti i
vingui a muntar.

•

Precs i preguntes:

Els representants dels pares/mares i AMPA, plantegen les següents qüestions:
- Festa final de curs Ampa Les Acàcies: El proper 18 de juny hi haurà la
tradicional festa de final de curs. Per dinar es pot portar cadascú el seu menjar, i
també s’ofereix la possibilitat d’adquirir un dels dos menús que s’ofereixen per 4€
(hamburguesa americana o pollastre cruixent). Es faran tallers i per la tarda
inflables. Fi de festa amb la colla del Drac de Poblenou. Es convida a l’Equip
Directiu entrant i sortint a la festa. La Sra. Laura Catena muntarà la tradicional
paradeta solidària per recaptar fons per ajudar, a través de la parròquia, a
comprar lots de menjar per les famílies necessitades del nostre centre.
L’Equip Directiu agraeix la invitació i la feina que s’està fent en aquest sentit.
Recorda però que a la Calçotada Pro-colònies no tot va anar com s’esperava.
Caldrà tenir més cura de les instal·lacions i les normes de convivència.
- Ampasoft: És un nou programa que integra la base de dades de socis de l'AMPA
i de totes les famílies de l'escola que fan ús del serveis que gestionem (acollida i
extraescolars). S'està fent la càrrega del curs 2015/2016 per generar ja la nova
base de dades del proper curs. Integra també: la gestió econòmica,
domiciliacions, impagats, etc., la missatgeria electrònica, així com l'arxiu de
documentació de l'AMPA.
Permetrà que les famílies puguin fer tràmits online amb un usuari propi.
De cara a les preinscripcions d'extraescolars el farem servir ja. Es donarà suport
especialment a totes les famílies que no tenen facilitats per fer servir "noves
tecnologies". És un pas important per a la gestió de l'AMPA i que millora en molts
aspectes l'actual, especialment pel que fa al treball en equip de Junta i
comissions.
L’Equip Directiu valora positivament la gestió i tot allò que faciliti la feina voluntària
que es ve fent des de l’Ampa.
- Normativa acollida per infantil i primària: S’ha volgut recollir per escrit un servei
que ja s’està donant actualment. S’entén com un servei “necessari” per a les
famílies que tinguin problemes alhora de conciliar la vida laboral i familiar.
L’Equip Directiu valora positivament el servei, malgrat que mostra preocupació per
saber on s’ubicaran els infants més grans i si, amb els alumnes esporàdics, es
complirà la ràtio corresponent.
- Graella activitats extraescolars 2016/2017: Hem hagut de fer canvis i
ampliació/desdoblament d’horari, motivat principalment per l’augment del nombre
d’infants a l’escola (ja serem escola de doble línia de P3 a 6è i els tres grups de
P4). Encara hi ha coses per acabar de tancar, però la distribució dels espais grans
que serien els més importants, ja estarien ajustats a les necessitats. Calendari
preinscripció 2016/2017:
.15/06 reunió informativa famílies
.19/06 Exhibició fi de curs / tastet noves activitats
.20/06 Obrim preinscripcions curs 2016/2017
.Setembre 2016 proposta de reunió / repesca orientada a les noves famílies
.Setembre 2016 tanquem contractes amb els proveïdors pel nou curs

.Setembre 2016 reunió monitoratge activitats curs 2016/2017
.Octubre 2016 inici activitats
Es contractarà una monitora més a part de la Carmen, per tal de donar suport a
l’horari d’activitats extraescolars.
Es dona prioritat als alumnes més petits per omplir els primers torns de les
activitats. En les activitats desdoblades a 2n torn (futbol, bàsquet i street dance
dels grups de grans), es posarà un monitor/a que es faci càrrec dels i de les
alumnes mentre esperen començar l’activitat en el seu horari.
Pel que fa als equipaments, cal tornar a posar les proteccions per a les cistelles
de bàsquet. Els espais escolars dimarts quedaran alliberats a partir de les set de
la tarda. Esperem a tenir l'aprovació del Consell Escolar a la nostra proposta per
parlar amb el Sr. Pablo M. Regincós i buscar una alternativa al grup de Karate
avançat que ell realitza particularment els dimarts 18 a 19h (proposem passar-lo a
dimecres).
L’Equip Directiu manifesta que, per Normativa, tenen preferència les activitats
pròpies de l’escola o l’Ampa abans que les activitats particulars d’un proveïdor.
Per la qual cosa, valora positivament la gestió que s’està fent per integrar a totes
les criatures i manifesta que caldrà parlar amb el Sr. Pablo M. Regincós, el més
aviat possible, per exposar-li aquest canvi i oferir-li l’alternativa que es proposa.
Tot i això, es mostra preocupació per saber on s’ubicaran i que faran els infants
més grans, ja que seran moltes hores a cobrir en un curs escolar complet.
L’Equip Directiu manifesta la seva sorpresa que segueixi el mateix proveïdor a
l’extraescolar de música, ja que reiteradament se li ha de cridar l’atenció i es troba
l’aula desendreçada, instruments maltractats (o desafinats),.... Potser caldria
valorar la continuïtat del mateix.
- El passi a Educació Primària: Com ja s’ha comentat en altres Consells, a petició
de les famílies es veu la necessitat de recollir en algun document les pautes per
aquelles famílies que passen de P5 a 1r. Altres anys s’havia fet.
L’Equip Directiu comenta que ja s’estava preparant aquest document amb pautes
per a les famílies.
- Renovar el material de les classes: A petició d’una família, sobretot pel que fa a
llibres, es comenta la necessitat de renovar alguns llibres de lectura que estan en
mal estat, a banda que alguns transmeten valors antics.
L’Equip Directiu recull aquest comentari i manifesta que anirà renovant el material
començant pel llistat de prioritats que tenen actualment. Comenta també que han
rebut una dotació de llibres coeducatius de la Comissió Escola-família, que estan
a disposició de totes les aules.
- Taulell d’informació de l’escola: Una família comenta que està tot molt apilat,
amb papers que es cauen i informació antiga.
L’Equip Directiu en pren nota.

- Mecanografia: Una família comenta la necessitat d’aprendre mecanografia per
tal d’emprar més eficientment el teclat dels pc’s i noves tecnologies.
L’Equip Directiu recull aquest comentari i estudiarà la necessitat real, donat que
actualment moltes pantalles són tàctils i la forma d’escriure als teclats/pantalles
està canviant.

