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 CONSELL ESCOLAR núm 1 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

2. Informacions. 

3. Pla Anual de curs 2019/2020. 

4. Torn obert de paraula. 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

Queda aprovada  sense cap esmena. 

2. Informacions. 

 L’escola va fer la demanda de la subvenció pels projectes POEFA (Projectes 

amb oportunitat d’èxit educatiu a favor de l’alumnat) i ens ha estat concedida. 

Encara no sabem si se’ns concedeix la totalitat de la subvenció o només una 

part proporcional. Informarem al proper Consell Escolar. 

Els destinataris d’aquesta subvenció han estat els Centres públics de titularitat 

del Departament d’Educació, de tota Catalunya, amb ensenyaments d’educació 

primària i/o secundària, amb un projecte escolar de reforç que doni suport a les 

necessitats dels alumnes de 5è i 6è de primària i de 1r i 2n d’ESO, en especial 

els més vulnerables. 

Aquesta convocatòria estableix diferents accions de suport per a cada una de 

les cinc modalitats del programa: 

Modalitat A. Accions de reforç educatiu extern 

Modalitat B. Extensió educativa amb un component lúdic 

Modalitat C. Orientació a l’alumnat amb talents singulars i necessitats 

educatives específiques 

Modalitat D. Grups interactius per a la creació de comunitat 

Modalitat E. Creació d’activitats i material educatiu de reforç. 

Consell Escolar       
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 Les novetats d’inici de curs publicades pel Departament d’educació són: 

 L'objectiu prioritari del sistema educatiu català és desenvolupar un sistema 

educatiu cada vegada més competencial, amb una capacitat d'adaptació als 

canvis constants, que situï l'alumne com a protagonista actiu del seu procés 

d'aprenentatge i com a ciutadà crític en una societat democràtica. 

 Les antigues TAC ara s’anomenen CDC (Cultura Digital de Centre). 

 S’han de penjar a la plana web el PEC i les NOFC. Per manca de temps són 

documents encara pendents de revisar i es penjaran de manera provisional 

tal i com els tenim.  

 Cal afegir la línea d’escola en coeducació i perspectiva de gènere i concretar 

el Projecte de Convivència. Durant aquest curs s’aniran modificant i 

canviant. 

 Segons normativa (art. 15 concreció del currículum), les notes en un control 

han de ser qualitatives. 

 Canvi en dies de piscina: per qüestions organitzatives els/les alumnes de P4A 

van a la piscina els dijous i els/les alumnes de P4B hi van els dimecres. 

 Beques 

 Menjador: 69 sol.licituds. 37 donades del 50%, 11 donades del 

100% i 21 denegades. 

 NEE: 11 sol.licituds 

 Material escolar Ajuntament: 28 sol.licituds 

3. Pla Anual 

La PGA ja ha estat aprovada pel claustre de l’escola. 

Falten actualitzar les dades de la junta entrant de l’AMPA, afegir el Pla d’Emergència i 

Pla de Confinament i afegir també el Pla de treball de l’equip de l’EAP. 

 

4. Torn obert de paraula. 

 Es proposa que la Policia Local talli el carrer Ferran Muñoz més amunt mentre 

durin les obres. 

 Les zones de “petó i adéu” funcionen bé al matí però a la tarda no es respecten. 

 L’Equip Directiu agraeix molt sincerament la feina feta per l’antiga junta de l’AMPA i 

tanmateix, vol donar tot el suport i benvinguda a la junta entrant. 

 S’acorda que les properes reunions del Consell es faran en dijous. 


