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ACTA DE REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR 

 

 

Data: 24-10-17 

Lloc: Sala de professors 

Hora: 17’15h 

 

Assistents: Inma Domínguez, Sonia Muñoz, Mayte Vieta, Glòria Fradera, David 

Reixach, Marta Oliete, Maria José Vergara, Nemesio Rocamora, Marga Llull, 

Elisabet Ardanuy i Anna Casadevall. 

 

Acords: 

 

1.- Aprovació de l’acta anterior. 

Es dona per aprovada l’acta anterior 

 

2.- Programació general de centre. 

 

 Presentació de la programació. Aspectes  destacar: 

 

- Formació del professorat:  

- Es volen unificar les editorials per tal de fer més competencial les 

matemàtiques des de Infantil fins la Primària. 

 

-Es fomentarà l`ús de la lectura a Primària dedicaran15 minuts diaris a 

primera hora del matí . A  Infantil llegiran contes etc.. 

 

-Es manifesta la voluntat de suprimir les files a Infantil i Primària. D’entrada, 

es provarà d’eliminar-les a l’hora del patí i si funciona, s’aplicarà a les hores 

d’entrada a l’escola. 

 

-A Secundaria s’aposta pel projecte  ONMAT, de Tekman Books per tal de 

treballar les matemàtiques de forma més competencial de treballar i 

s’aposta pel projecte de l’editoral Cambridge per tal de pujar el nivell de 

competència dels alumnes en la llengua anglesa. 

 

 

3.-  Resultats competències bàsiques curs 2016-2017. 

 

 Tant a Primària com a Secundària s’ha obtinguts bons resultats quedant 

els alumnes ubicats en la franja mitja-alta i alta. En el cas de Primària 

s’han mantingut en relació als altres cursos i en el cas de Secundària 

han augmentat en relació al curs passat, any que hi va haver una 

lleugera davallada. 
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4.- Precs i preguntes. 

 

 Manifestades pels representants de les famílies com a portantveus, volen 

fer constar que han recollit les següents apreciacions d’algunes famílies 

de l’escola: 

 

- Necessitat de millorar la comunicació entre família-escola  perquè amb 

l’aturada de país es va comunicar de forma massa justa. L’escola 

manifesta que es va comunicar al mateix moment que el Patronat va 

comunicar la decisió a les direccions de les nostres escoles. 

 

- L’escola hauria d’avisar amb temps de les pujades de preus de quotes, 

assegurances etc.. L’escola argumenta que, com ha passat en aquest 

cas i es fa sempre, s’informa dels preus del curs vinent al juny del curs 

anterior, temps suficient per tal que les famílies ho tinguin en compte. 

 

- La reunió de menjador de principi de curs encara s’ha d’acabar de 

concretar. 

 

- Es demana una xerrada prèvia a la preinscripció per a les famílies dels 

alumnes que cursen 6è de Primària explicant el projecte educatiu de 

Secundària. L’escola respon que la xerrada es fa al mes de juny i que les 

famílies que es trobin en aquest cas, seran convidades a la jornada de 

portes obertes on podran preguntar al professorat tot el que considerin 

adient sobre el funcionament d’aquesta etapa.  

 

- Es demana una xerrada dels Mossos d’Esquadra per l’assetjament 

escolar, xarxes socials, mòbils , per a alumnes a partir de 9 anys, per tal 

d’alertar i explicar els perills de les xarxes socials. Es respon que aquesta  

xerrada ja s’imparteix als alumnes de 6è, que és l’edat a la que 

l’ofereixen els Mossos. 

 

- Proposen que els alumnes aportin idees sobre el “El pati dels teus 

somnis” fent dibuixos i el dibuix guanyador sortirà  a la revista de l’escola. 

Encara falten la 2 i la 3 fase per acabar el pati, volen involucrar els 

alumnes i els mestres. 

 

- Es demana que es faci una revisió de l’assegurança escolar. Es paguen 

25 €  i només cobreix ulleres i dents. Comenten que en altres escoles  

Cor de Maria, per el mateix preu tenen més cobertura. 

 

 Manifestades pels representants dels alumnes: 

 

- Es demana que cada classe torni a fer regals per als alumnes de 4t. 

d’ESO.  

La Directora pedagògica     La Secretària 

Anna Casadevall i Torras     Sonia Muñoz Gómez 
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