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Consell Escolar. Resum informatiu.
Sessió del dia 3 de juny del 2019
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 A03/2018-19.
 Curs 2019-20: matrícula.
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 Calendari curs 2019-20.
 Inici de curs: 12 setembre 2019.

Final de curs: 19 juny 2020.

 Dies de lliure disposició i dates de festa local:
 21 octubre (St.Martirià, festa local)

 24 febrer

 31 octubre

 4 maig (en substitució de festa local)

 21 febrer

 Jornada intensiva: del 8 al 19 de juny de 2020.
 Transformació global informàtica des del Departament.
Validat el Pla TAC de centre (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement) i instal·lada la fibra
òptica, l’escola completarà la seva actualització informàtica accedint a una fase de transformació global
educativa. Aquesta actualització li permetrà adquirir material informàtic divers per a desplegar les
actuacions i els objectius del seu projecte: ordinadors, projectors, tauletes, aparells de robòtica...
 Canvi en la línia d’escola de matemàtiques a primària i d’anglès als cicles mitjà i superior.
Primària. Es continuarà la línia iniciada a Ed.Infantil. S’utilitzarà material matemàtic que possibiliti un
treball més manipulatiu, d’anàlisi de resultats, reflexiu i crític. S’organitzarà una reunió dirigida a
les famílies per a donar a conèixer aquesta iniciativa.
CM i CS. Els alumnes d’ambdós cicles treballaran un únic llibre de llengua anglesa durant tot un cicle (dos
cursos acadèmics). Aquest canvi permetrà diversificar les activitats.
 Estat de les aportacions econòmiques dels diferents sectors.
 L’escola ha rebut de l’ajuntament de Cornellà del Terri una subvenció de 8.500€ destinada a:
- Descomptar 13€ en la compra de llibres als alumnes empadronats al municipi.
- Reduir en 14,5 € la quota de material dels nens i nenes empadronats al municipi.
- Gratuïtat de l’agenda per als infants empadronats a Cornellà.
- Col·laborar en les despeses de sortides, tallers, festes i activitats vàries.

 L’AMIPA ha realitzat les següents col·laboracions i/o donacions:
- Botifarres del Dijous Llarder.
- Subvenció de l’activitat viària Jumicar (CM i CS).
- 5€/alumne en la sortida del projecte interdisciplinari del “Fons marí”.
- Xerrada "Desmentir mites de gènere" a CS.
- Instal·lació d’aire condicionat a l’aula d’informàtica.
- Fruita de l’últim dia de curs.
 L’ajuntament de Palol de Revardit té previst col·laborar en la compra de material audiovisual: càmera
de fotos i vídeo.
L’escola agraeix totes aquestes aportacions.
 Situació actual de la neteja a l’escola.
L’ajuntament recull la preocupació manifestada envers l’estat insuficient d’higiene i es compromet a
exigir el compliment d’un servei acurat a l’empresa encarregada de la neteja, així com dur a terme els
tràmits que se’n derivin.
 Situació actual del servei de menjador.
Sembla que es prorrogarà un any més el conveni segons el qual l’AMPA podrà seguir gestionant el servei
de menjador. En assemblea extraordinària es decidirà quina empresa es contractarà per a donar
continuïtat al servei.
 Previsió d’arranjaments a l’estiu.
L’ajuntament preveu aquestes obres: tancaments d’alumini i lavabos nous a l’edifici d’Educació Infantil.
 Informacions vàries.
- Curs 2019-20 Pla Català de l’Esport: es rebrà una subvenció per tal que les trobades siguin gratuïtes.
- Enderroc de la fàbrica de pinso.
 Precs i preguntes, suggeriments i propostes:
- Tret l’hivernacle del pati, s’agraeix l’espai d’esbarjo aconseguit.
- Josep A. Hidalgo anuncia que aquest és el seu darrer curs com a president de l’AMPA; se li agraeix la
seva col·laboració, aportacions i entesa.

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

