
 

 Primer Consell Escolar del curs 2018-2019 (16/10/2018) 

Abans de tot, informar-vos que a causa de la baixa de la nostra fins ara Presidenta de l’AMPA, 
Ana Simón, s’incorporarà per aquest curs al Consell Escolar, Nilka, que vindrà en representació 
de l’AMPA, després de la votació a la Junta. És presentada als membres del consell i iniciem la 
reunió amb els següents punts: 

  En primer lloc, la secció de mares del Consell Escolar retoma el tema d’aprofitament de les 
llibretes. En aquest curs s’ha començat a fer servir la mateixa llibreta per cicles (de 3er a 4rt i de 
5è a 6è) però es mostra una llibreta d’un nen que en el curs passat va fer 4rt i queden moltes 
pàgines en blanc. La Direcció expressa que es valorarà aquest tema potser mitjançant portafolis 
per aprofitar més a cicle superior. 

  A continuació, tractem la PGA (Programació Anual de l’escola).   Es basa en 3 objectius i les 
seves estratègies per tractar cada apartat. A continuació us expliquem els punts que es van 
tractar: 

-1er objectiu: Millorar resultats consolidant el currículum de llengües i iniciant el de 
matemàtiques: 

*Science: Aquest curs s’ha afegit Science a cinquè curs. L’any vinent es preveu 
que s’iniciï també a sisè. 

*Continuar amb el projecte Sharing to learn a 6è amb col·laboració d’alumnes 
de 4t de la ESO i 1r de Batxillerat de l’institut Torre Roja. 

*Portar a terme a 5è el projecte  Etwinning amb l’Institut Viladecans VI 
(actuacions conjuntes per exemple amb videoconferències…) 

*Seguiment del currículum de les tres llengües i completar referents de castellà 
i català. 

-  2on objectiu: Potenciar les metodologies innovadores per augmentar la motivació i 
millorar els resultats de centre: 

 * Ampliar el Projecte d’Educació Emocional. 

 *Tècniques de treball cooperatiu a CS. 

 * Treballar els ambients a EI. 

- 3r objectiu: Divulgar els projectes que més ens defineixen en la comunitat educativa: 

 * Pla d’Atenció a la diversitat: Es farà una difusió del pla a les famílies mitjançant l’AMPA 
i les mares delegades.  També es farà tarda Xic destinada a mestres de la zona del Baix Llobregat 

 * Educació Emocional: Aquest curs també es faran activitats obertes als pares i s’ha 
sol.licitat al Departament que se’l reconegui com a projecte d’Innovació. 

 * Cohesió amb les famílies i alumnes: Per una banda, es vol fer servir a les tardes el pati 
d’infantil i la biblioteca. Encara no s’hi pot anar al pati d’infantil en horari extraescolar, però sí a 
la biblioteca de l’escola (de dilluns a dijous en horari de 16:30 a 17:15). 



La nostra escola té un projecte educatiu obert als pares. Això significa que vol incloure 
a les famílies a l’escola, afavorint la relació dels pares, els nens i l’escola, és en aquest sentit que 
s'ofereix un ampli ventall d'activitats on els pares poden participar a l'escola (repartiment, de 
fruita, decoracions, acompanyament a piscina, contacontes, setmana de la ciència…) 

Seguidament, ens comuniquen que faran un afegit a les NOFC (normes d’organització del 
centre) sobre algunes qüestions que han sorgit després de l’última actualització d’aquestes feta 
el curs 17-18, i són les següents: 

- Autorització de recollida dels nens a cicle infantil i cicle inicial: Quan està autoritzat un 
familiar menor de 18 anys  per  recollir als nens a la sortida de l’escola, la responsabilitat 
serà plenament de la familia. 

- Seguretat, higiene i salut: A sisè curs és obligatori dutxar-se després d’educació física. 
En el cas de les nenes no cal rentar-se els cabells,  

- Acolliment matinal: Aquest curs s’ha iniciat l’acollida matinal a les 7:30. 
- Piscina de primer: Els vestuaris són mixtes. Obligatori venir desde casa amb la motxilla 

de piscina preparada. Si hi hagués risc de pluja o mal temps, seran els mestres qui 
decidiran en el moment d’anar si van o no. 

S’ha canviat la “declaració jurada” dels pares/mares acompanyants a la piscina.  
Expectatives de l’activitat: És una activitat obligatòria, i l’objectiu és que els nens aprenguin a 

mantenir-se a l’aigua i tenir menys risc d’ofegament. La finalitat no és aprendre 
tècniques o estils  en el cas que el nen/a  ja sàpiga nedar. 

S’aprova que a partir d’ara, aquest resum que fem la secció de mares/pare sobre el Consell, es 
penjarà a la web. 

Finalment, després de quatre anys en el Consell, s’acomiada de la secció de mares Beatriz 
Zancada. Es faran  properament les votacions per triar una  altre persona representant de pares. 
Des d’aquí, us volem animar a tots i totes perquè formeu part del Consell Escolar. 

Així mateix, també compleixen els quatre anys al Consell de la part de Mestres Elisenda Fiter i 
Estefania Hidalgo. També hauran de sortir escollits dos Mestres més abans del proper Consell. 

I sense més ens acomiadem el sector mares i pares i no dubteu en posar-vos en contacte amb 
nosaltres per qualsevol dubte. Gràcies. 

Representants del sector pares/mares 
Montse Megías (mare 5è, 2on i 1er) 
Esther Navarro (mare 4rt I P5) 
Frank Ruiz (pare 4rt I 1r) 
Beatriz Zancada (mare 5è) 
 
Representant per part de l'Ampa 
Nilka Lilong (mare P4) 
 

 

 



 
 
 
 


