10/01/2019

Es fa el segon Consell del curs escolar 2018-2019.

Els punts tractats al Consell van ser:
●
●
●

Lectura i aprovació de l’acta del Consell del dia 10/01/19.
Revisió i aprovació del pressupost 2018-2019.
Altres informacions:
o S’informa al Consell de les despeses extraordinàries que s’han d’assumir:
arreglar el servidor de l’escola que s’ha espatllat per tal de recuperar tota la
informació i comprar el material i dotacions de l’aula de música que han estat
robats i/o trencats durant el robatori de fa unes setmanes.
o El Departament d’Educació renovarà algunes dotacions dels despatxos, així
que els ordinadors dels despatxos aniran a diferents aules i a la Sala de
professors.
o Es repassen tots els indicadors del Centre i els de les proves externes del
Departament d’Educació i en general l’escola està per sobre de la mitjana de
Catalunya en gairebé tots els indicadors. L’anglès de Cicle Inicial és l’únic
indicador que s’allunya una mica de la mitjana. En canvi, l’anglès de Cicle Mitjà
i Cicle Superior, es manté per sobre de la mitja.
o S’ha d'aconseguir més participació per part de les famílies a les iniciatives i
activitats que organitza l’escola, o si no s’haurà de replantejar el projecte de
l’escola pel que fa a la participació i implicació de les famílies.
o

o
o

●

Pla de Comunicació i el Pla de Convivència. El primer document d’aquests
plans serà sobre Recomanacions d’ús i normes dels grups de Whatsapp a
l’escola i s’enviarà a totes les famílies.
Dates de les portes obertes de l’escola: 25/03/19 per a futures noves famílies i
26/03/19 per a famílies de l’escola.
Nou sistema d’avaluació dels alumnes: els nens s’autoavaluen, els tutors
avaluen als alumnes i els pares també han de donar feedback de l’avaluació
rebuda.

Precs i preguntes:
o Es consulta si es pot facilitar informació sobre els resultats assolits per un
mateix grup en diferents anys per tal de poder valorar la seva evolució i
s’accepta la proposta per valorar-la al claustre.

