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Consell Escolar. Resum informatiu.
Sessió del dia 16 d’octubre 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 A04/2016-17
 Presentació del curs 2017-18
 Matrícula:
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Alumnes
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24

5è
29

6è
36

 Vetlladora (20 hores setmanals).
 Recuperació de l’aula d’anglès per a l’alumnat dels cicles mitjà i superior.

 Aprovació de la Memòria del Curs 2016-17
 Aprovació de la Programació General de Centre, PGA 2017-18
 Aprovació del Pla de Funcionament i dels preus de menjador 2016-17
 Aspectes nous del servei:
- Malgrat disposar de beca, els alumnes que tenen pendent algun impagament, no podran utilitzar
el servei de menjador.
- Les famílies hauran d’abonar 6€ per cada rebut retornat.
 Fitxa de Menjador: - Preu únic: 5,35€ diaris.

 Comissions del Consell Escolar
Convivència

Pilar Martí / Teresa Falgueras, Mariona Xargayó i Dolors Puig
Imma Frigola i Jordi Escandell

Menjador

Pilar Martí / Representants de l’empresa Bo i sa / Anna Bagó
Sira Cabistany, Jordi Escandell, Sandra Gutiérrez, Maite Puigdevall, Eva Ros i Anna València

Econòmica

Anna Homs i Pilar Martí / Imma Callís / Jordi Garcia i Eva Xargayó

En aquest punt Maite Puigdevall comunica que finalitza el seu mandat com a presidenta de l’AMIPA. Per tant,
en els pròxims dies es procedirà a realitzar les substitucions pertinents d’alguns membres de la Junta.
D’altra banda, es pren en consideració la possibilitat de crear la figura de delegat/da de pare/mare de classe.

 Material d’Ed.Física i psicomotricitat
L’ajuntament recull la demanda realitzada per l’escola: tancament del material d’Ed.Física i psicomotricitat per
tal d’evitar pèrdues.

 Renovació del mandat de l’equip directiu.
Les membres de l’equip directiu (Pilar Martí, Susanna Estany i Anna Homs) comuniquen la renovació del seu
mandat per als següents quatre anys, amb la conseqüent actualització del projecte de direcció.
 Informacions vàries
 El Consell Escolar s’adhereix al manifest que rebutja les recents declaracions d’alguns polítics, atacs en
contra de l’escola catalana, a qui han acusat d’adoctrinament.
 Problemàtica que cal resoldre:
El pati nou és un espai que massa sovint és poc respectat fora d’horari escolar:
- brutícia
- normes desobeïdes: nombre de nens/es que poden ocupar els elements de joc
 Agraïment a l’ajuntament de Cornellà del Terri per les obres realitzades a l’escola:
- Reparació del pati de rajoles.
- Canvi dels tubs d’aigua potable per tal que compleixin la normativa actual.
- Col·locació de suro nou en el terra de l’aula de música.
 Agraïment a l’ajuntament de Palol de Revardit per la seva col·laboració econòmica en material
informàtic i audiovisual.
 Agraïment a l’AMIPA per les seves donacions: jocs educatius.
 Agraïment a la Maite Puigdevall per la seva dedicació com a presidenta de l’AMIPA.

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

