ACTA CONSELL ESCOLAR

Ordre del dia:
1. Ratificació de l’acta anterior
2. Presentació membre de l’AFA
3. Presentació memòria anual i programació anual
4. Aprovació sortides
5. Situació EF a l’escola
6. Demanda de la Comissió econòmica
7. Eleccions al Consell Escolar
8. Precs i preguntes
Desenvolupament
1. Ratificació de l’acta anterior
2. Presentació membre de l’AFA
3. Presentació memòria anual i programació anual
4. Aprovació sortides
5. Situació EF a l’escola
S’informa que 1r està fent l’educació física al pati de l’escola, 2n al poliesportiu Claror i
Infantil ho està fent a l’Ateneu. S’informa que el fet de fer la classe fora de l’escola
implica uns acompanyaments de professorat, amb la tensió de professorat que això
implica. S’informa que, per exemple, els dimecres a la tarda necessitem quatre
mestres fent d’acompanyants, això a banda dels mestres especialistes.
A banda de la inversió en recursos humans, també s’informa sobre la inversió que
suposa en material. Ara mateix tenim material a l’Ateneu, al Claror i a l’escola pels que
ho fan a l’escola.
D’altra banda es transmeten totes les dificultats que té poder aplicar el currículum
d’educació física amb l’espai i les possibilitats que ens dona el poliesportiu
(impossibilitat d’emmagatzemar material, sessions molt curtes, sorolls que no
permeten acompanyament musical, etc….)
Per aquest motiu, l’escenari de continuar amb aquesta especialitat sense l’espai
pertinent ens angoixa molt i no ho veiem factible.
Segons això, informem als membres del consell la nostra voluntat de emetre una
queixa formal en aquest sentit.

Una membre del consell també ens diu que estan plantejant-se fer alguna
reivindicació. Es demana esperar a la resposta per part de l’administració d’acord a la
queixa que enviarem
6. Demanda de la Comissió econòmica
Una membre del consell expressa el dret que tenen les famílies per veure l’estat
econòmic de l’escola però sense accedir a documents concrets que puguin ésser
susceptibles de fotografiar o treure fora de l’escola.
S’informa que la llei de transparència ampara aquest dret.
7. Eleccions al Consell Escolar
Avui mateix s’ha fet arribar la convocatòria d’eleccions al consell. Cada dos anys es
renoven els membres més antics de cadascun dels sectors. Avui suposa l’últim consell
escolar d’una representant de famílies i d’una representant de mestres. D’altra banda,
s’informa que ja que creixem necessitarem un membre més a cadascun dels sectors.
Així doncs s’hauran de renovar tres representants de mestres (les dues que pertoquen
més la que no hi és del curs passat) i dues representants de famílies.
8. Precs i preguntes
Acords
1. Ratificació de l’acta anterior
S’aprova l’acta anterior amb l’esmena de la rectificació de la data. Posava 30 de juny i
és 8 de setembre. Ja s’ha canviat a l’acta.
2. Presentació membre de l’AFA
Es presenta a la nova membre del consell representant de l’AFA
3. Presentació memòria anual i programació anual
Es presenta la memòria anual i la programació anual a les membres del consell. Aquest
document s’ha compartit amb les membres del consell per a la seva consulta.
S’aproven els documents de la memòria i el pla anual.
4. Aprovació sortides
S’aproven les sortides
5. Situació EF a l’escola

S’acorda enviar l’escrit queixa sobre la situació de l’educació física per no tenir cap
espai al centre.
6. Demanda de la Comissió econòmica
S’acorda buscar una data un cop filtrades les demandes per tracta d’abordar-les.
7. Eleccions al Consell Escolar
El dia 24 de novembre és el dia de les eleccions. A la mesa han d’haver-hi dues
persones voluntàries. S’acorda no tirar de cens i enviar formulari amb la disponibilitat
per tal de sortejar d’acord a aquesta disponibilitat.
S’agraeix la participació al consell a les dues persones esmentades abans que deixen el
consell.
S’hauran de renovar tres representants de mestres (les dues que pertoquen més la que
no hi és del curs passat) i dues representants de famílies.
8. Precs i preguntes
Una membre del consell fa la proposta sobre el paper dels delegats/des. Que siguin un
enllaç més visible i de més contacte amb la direcció i professorat de l’escola i que no
sigui només un paper merament d’informació. Ens passarà el document amb la
explicació.

