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Consell Escolar. Resum informatiu.
Sessió del dia 30 de gener del 2017
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 A02/2016-17.
 Liquidació de comptes 2016 i presentació del pressupost 2017.
El Consell Escolar dóna el vist i plau als documents presentats.
L’escola agraeix els arranjaments realitzats per l’ajuntament del municipi. També dóna el seu
agraïment a l’AMPA i als ajuntaments per les seves aportacions: equip de sonorització, micròfons,
equipament del pati d’Ed.Infantil...
L’ajuntament de Cornellà del Terri preveu aportar una subvenció de 5.000€
agendes per als alumnes empadronats a Cornellà, tallers i altres).

(material escolar i

 Demandes dels diferents cicles.
S’exposen necessitats i demandes sol·licitades pels equips docents: pissarres interactives, mobiliari,
ordinadors a les aules, adequació d’espais,...
L’ajuntament ha pressupostat una partida de 17.000€ destinada al manteniment de l’escola.
Els alumnes de cicle superior pintaran les estructures del pati d’infantil.

 Recol·locació de l’hivernacle.
Pendent la nova ubicació de l’hivernacle per a possibilitar la construcció del parc nou.

 Informacions vàries.
- Programa de Suport Vital Bàsic: activitat de presa de consciència de situacions de perill i
aprenentatge d’actuacions per a auxiliar persones que sofreixin aturades cardíaques. Aquest
curs es posarà en pràctica a 6è.
- Encara no s’ha rebut resposta dels Serveis Territorials en relació a l’adscripció primàriasecundària pels propers cursos i la manca d’espais al centre.
- Xerrades del Servei Local d’Orientació Familiar (SLOF):
o

Dijous 9 de febrer a les 17:00h: “Costen els hàbits d’alimentació saludables?”

o

Dijous 6 d’abril a les 17:00h: “Canvis i pèrdues”

o

Dijous 18 de maig a les 17:00h: “Educar en les noves tecnologies”

Els pares podran assistir tranquil·lament a les xerrades, hi haurà monitors per als nens i nenes.
- L’escola ha obtingut una valoració positiva en relació a la bona pràctica en el control de menús i
nutrició.

 Precs i preguntes, suggeriments i propostes:
- L’AMPA ofereix col·laborar econòmicament en la compra de jocs didàctics per a l’aprenentatge
dels diversos àmbits. Jocs de taula de la botiga Via Lúdica.
- L’ajuntament està duent a terme gestions i actuacions per a resoldre l’envaïment de coloms en
l’espai escolar.

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

