
Consell Escolar 14 de novembre de 2016

ORDRE DEL DIA:

1- Aprovació de l’acta anterior, si s’escau.
2- Presentació i aprovació de la Memòria  Anual de Centre 15-16.
3- Presentació i aprovació de la Programació General Anual 16-17.
4- Informació sobre els projectes de suport i millora educativa promoguts pel

Consorci d’Educació.
5- Informació i valoració dels resultats de l’enquesta de satisfacció del curs

15-16.
6- Informació  sobre  la  incidència  dels  lavabos  del  centre  i  posterior

intervenció. 
7- Torn obert de paraules.

1.- Aprovació de l’acta anterior, si s’escau.

S’aprova per assentiment.

2.- Presentació i aprovació de la Memòria  Anual de Centre 15-16.

Després de la presentació de Memòria del cus 2015-16 s’obre un debat al voltant
de la idoneïtat d’alguns dels continguts i el to del text d’aquesta Memòria, a
l’hora de fer-hi esment de les desavinences que durant el curs passat es
van produir entre l’AFA i el Claustre de Professores, especialment al voltant
de  les  esmenes  al  PEC  (Projecte  Educatiu  del  Centre)  que  l’AFA  va
presentar al  Claustre.  Després que la majoria de les i  els presents a la
reunió  expressessin  el  seu  punt  de  vista  i  que  es  fes  evident  que  cal
establir  canals  de  comunicació  fluids  i  cooperatius  entre  els  diferents
estaments de l’Escola, es va acordar introduir algunes modificacions en el
text de la Memòria, que fou finalment aprovada per assentiment.

3.- Presentació i aprovació de la Programació General Anual 16-17.

Després de la seva presentació, s’aprova per assentiment.

4.-  Informació sobre  els  projectes  de suport  i  millora educativa  promoguts  pel
Consorci d’Educació.



S’informa que la  nostra  escola  participa  en  el  programa Eines pel  Canvi,  del
Consorci d’Educació de Barcelona, i que l’objectiu d’impulsar projectes educatius
innovadors o de suport a les escoles públiques de Barcelona. A la nostra escola,
el Consorci recolza:

- Projecte  de Matemàtiques,  que ja  es  va  començar  a  aplicar  el  curs
passat;

- Projecte de Medi, que actualment es troba també ja en funcionament;
- Reforç del Treball cooperatiu per a la inclusió;
- Reforç a l’ensenyament de la llengua anglesa a través del  programa

“Talk to me”, que inclou una formació i la presència d’una persona de
suport a l’aula durant 6 mesos.

5.- Informació i valoració dels resultats de l’enquesta de satisfacció del curs 15-16.

Aquest punt es deixa per al proper Consell Escolar. En una propera reunió, el
Consell  haurà  de  decidir  si  l'enquesta  de  2017  es  torna  a  fer  en  paper  com
enguany o en línia com suggereix la PGA.

6.- Informació sobre la incidència dels lavabos del centre i posterior intervenció. 

A l’inici  de curs la cisterna d’un dels lavabos va caure, afortunadament sense
conseqüències  per  a  la  criatura  que  era  dins.  Aquest  incident,  però,  va  fer
necessari fer una revisió de tots els lavabos de l’escola, que han estat substituïts
per instal·lacions noves i segures (un total de 16).

7.- Torn obert de paraules.

Es recorda que enguany hi ha eleccions per al Consell Escolar. Es renoven tres
de les representants del professorat i dues de les persones representants de les
famílies.

Per altra banda, s’informa que recentment es va celebrar un Consell de Barri a la
nostra escola, en què es va informar que el solar que fins al curs passat es creia
que aniria destinat a la construcció de l’Institut de Vallcarca ha quedat descartat
per  aquest  ús.  La  Directora  informa que  segons  els  Consorci,  el  projecte  de
l’Institut “està en estudi”, i que actualment no el tenen com un projecte prioritari.
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