
INFORMACIONS CONSELL ESCOLAR  

 
El passat 12 de juny de 2018 vam celebrar el tercer Consell escolar d’aquest              
curs 2017-2018. 
Us fem un breu resum del temes tractats 
 

1. Informacions final de curs. 
- Llista definitiva pre-inscripció. Avui s’han publicat les llistes i s’han          

admès 50 nens i nenes de P3.  
 

2. Informacions plantilla curs 2018-2019 
- Des de l’escola s’ha fet demanda d’augment de mig mestre d’educació           

especial però encara no hem obtingut resposta. Ens ho comunicaran a           
final de juny. Haurem de reorganitzar l’escola per la tercera línia de 3r. 

 
- S’informa del noul Decret d’inclusió, en què consisteix i com s’organitzen           

els recursos.  
-  
- Ajuts de menjador. Ja han sortit les sol.licituds pels ajuts del menjador. 

 
- Matriculació: 21 al 28 de juny. 

 
- Reunió famílies P3: 28 juny a les 16h. 

 
3. Aprovació calendari 2018-2019 
- Pel que fa a la jornada continuada no tenim encara cap notícia del             

Consorci. 
- Ha sortit l’ordre del calendari pel curs 2018-2019: 

- Inicia de curs: 12 de setembre. 3 dies d’adaptació de dues hores            
per P3.  

- Final de curs: 21 de juny. Proposta de 3 dies a triar. Horari             
recomanat és el que fem nosaltres.  

- Nadal: 22 de desembre a 7 de gener, ambdòs inclosos. 21 de            
desembre es pot fer jornada continuada. 

- Setmana Santa: del 13 al 22 d’abril. Jornada continuada al juny a            
partir del 10 de juny.  

- Proposta del consell escolar municipal dies de lliure elecció: 2 de           
novembre, 7 de desembre i 4 de març.  

 
- S’aprova unànimement l’horari de jornada continuada de 9h a         

14h.  
- S’aprova la jornada intensiva unànimement. 
- S’aprova per unanimitat els 3 dies de l’adaptació de P3 (12, 13 i             

14 de setembre).  
- S’aprova també per unanimitat els 3 dies de lliure elecció. 

 
4. Aprovació calendari extraescolars 2018-2019 
- Les activitats són les mateixes que el curs anterior ja que han tingut molt              

èxit. Començaran l’1 d’octubre i acabaran el 31 de maig.  
S’aprova per unanimitat tant la proposta d’activitats com el calendari. 
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5. Valoració  i propostes  de millora curs 2017-2018 

- La memòria es presentarà al primer consell escolar del setembre. Un            
dels aspectes prioritaris de la nostra escola és la millora de l’èxit escolar             
de l’alumnat vehiculada a través del treball per projectes que fem a            
l’escola. Des de la comissió permanent del consell escolar es van           
aprovar els projectes que es faran el curs vinent i que ens atorgaran des              
del Consorci. Des de l’escola s’està fent un treball sobre les           
matemàtiques competencials i l’avaluació des d’una visió formativa i         
continuada que els fa partíceps dels seu propi aprenentatge. El curs           
vinent continuarem treballant aquests aspectes. 
 
 

6. Precs i preguntes 
 

- Des del consell escolar es va crear una comissió de coeducació que es             
compromet a continuar treballant aquest aspecte. 

- Des de l’Ampa es demana que es doni a conèixer a les famílies el que               
estem fent des de la Xarxa d’Eines pel Canvi. L’escola es compromet a             
penjar aquesta informació al blog, així com els acords de Consell           
escolar. 

- Des de l’AMPA s’informa de l’estudi de ventilació de l’espai del           
menjador per que sigui més sostenible en quant a temperatura. Es           
passarà al Consorci per demanar els canvis oportuns. 

- S’informa al Consell Escolar dels acords de millora presos pel proper           
curs en referència a projecte educatiu de l’espai de menjador i de la             
supervisió de la qualitat del menjar. 

           S’obrirà a que cada setmana, vinguin dues famílies a dinar, previ paga- 
           met dels tiquets corresponents. 
           A finals d’abril del curs vinent es farà la valoració de continuïtat o no de  
           l’empresa ja que acaba el seu contracte amb l’escola i cal licitar  una  
           altra vegada el serveis segons la normativa de contractació dels serveis  
           públics 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


