Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola La Vall del Terri
Av. de Girona, 5
17844 Cornellà del Terri
Tel. 972 594120
Fax 972 594120

b7000986@xtec.cat

Consell Escolar. Resum informatiu.
Sessió del dia 30 de maig del 2016
A fi i efecte que tota la comunitat educativa estigui assabentada dels principals acords
del Consell Escolar, us els transcrivim resumidament,



Aprovació de l’acta 02/2015-16.



Planificació d’alguns aspectes del curs 2015-16:
 Matrícula:

Cursos
Alumnes

P3
26

P4
26

P5
28/29

1r
34

2n
42

3r
27/28

4t
28

5è
33

 Dies de lliure disposició i dates de festa local:
 24 d’octubre de 2016: Sant Martirià.

 24 de febrer de 2017.

 31 d’octubre de 2016.

 27 de febrer de 2017.

 9 de desembre de 2016.
A tenir en compte: jornada intensiva del 5 al 21 de juny de 2017.



Presentació del Projecte Educatiu del Centre (PEC).
Revisió d’alguns aspectes del document. Recollides les aportacions, concrecions i/o
modificacions d’alguns punts, el PEC queda pendent d’aprovació.



Modificacions i incorporacions en el Pla de Funcionament del Menjador:
 Reestructuració dels torns per tal de millorar-ne la dinàmica:
1r torn 12:30h: Ed.Infantil i 1r.

2n torn 13:30h: 2n, cicles mitjà i superior.

 Al menú especial per motius de creença religiosa, s’hi afegirà el de dieta vegetariana.

Acceptats els canvis, el document queda pendent d’aprovació.

6è
30



Informacions vàries:
- La venda de llibres serà on-line. En iniciar-se el nou curs escolar, els alumnes rebran els
llibres a l’aula.
- Els alumnes empadronats al municipi de Cornellà del Terri accediran a la subvenció de
l’ajuntament en concepte de material escolar: 14,5€/alumne més agenda escolar.
- L’ajuntament:
 Reconeix als alumnes d’EI la seva tasca en l’elaboració del cartell de la Fira de l’All.
 Agraeix a tots els nens i nenes de l’escola la seva col·laboració en el projecte del pati.
 Informa:
- El nou pati: obres a l’estiu i inauguració l’11 de setembre.
- Les obres del pati nou implicarà el trasllat de l’hivernacle al costat del pavelló.
- La remodelació dels lavabos s’iniciarà a l’agost.
- Inversió en altres millores del centre: finestres, tendals...
- Gestió més eficaç de la neteja dels espais escolars.
- Cedeix un espai de l’antic edifici de mestres per tal que l’escola en faci l’ús apropiat.
- Setembre: reunió amb l’àrea de cultura i joventut per a coordinar propostes entre
l’escola i el poble.

- L’AMIPA invertirà per millorar la disposició en l’espai annex al menjador.



Precs i preguntes, suggeriments i propostes.
- L’escola ja no participa en el “Pla de consum de la fruita”.
- S’agraeix a l’AMIPA i a l’ajuntament la compra de quatre projectors i pissarres.
- L’AMIPA ofereix invertir en material escolar i en formació per als docents.

Per a qualsevol aclariment i/o consulta, restem a la vostra disposició.

