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Temes a tractar. 
 
1.- Aprovació comptes 2011 i propostes pressupost 2012 
2.- Lectura actes  econòmica i temps de migdia-  
3.- Qüestions temps de migdia (  visites i enquesta) 
4.- Escola 2.0 
5.- Firma xerrades comissió cultural 
6.- Sortida dies de pluja i tema polls 
7.- Criteris dels deures . 
8.- Informacions 
 
 
Què s’ha dit i acords presos. 
 
Aprovació comptes 2011 i propostes pressupost 2012 
 
S’explica que en la comissió econòmica anterior al Consell , s’ha justificat totes les 
despeses i ingressos que es van gestionar des de l’escola durant l’any 2011. S’ha 
passat també els resums econòmics del material del 2010/11 i colònies d’aquest curs. 
De tots els documents en té una còpia la representant de les famílies, els originals 
resten a l’escola a disposició dels representants del Consell. Es fa un resum de l’estat 
de comptes. S’aprova la justificació  econòmica del 2011.  
Es fa un llistat de propostes pel pressupost del 2012: moble per a la tv gran, afinació i 
restauració del piano, mobles diversos, sistema de refrigeració.... 
Cal elaborar el pressupost. 
En el proper Consell es llegirà l’acta de la comissió econòmica del dia 31/1/12 on 
s’especificaran tots els temes tractats. 
 
Lectura de les actes de la comissió econòmica i temps de migdia 
 
Es llegeix l’acta de la comissió econòmica del dia 23 de novembre on es va presentar 
el pressupost de les sortides d’aquest curs i es va acordar el cost de cada cicle. Es va 
justificar les despeses de la socialització de llibres i es va acordar cobrar un € en el 
rebut del material per a costejar part de la revista de l’escola. 
  
Es llegeix l’acta de la comissió de temps de migdia del dia 20 de desembre on es va 
valorar positivament , per part de tothom, el seguiment fet per l’empresa del pla de 
millora que se li va presentar . Es va explicar que a l’alumnat no els hi acaba de fer el 
pes alguns d’aquests nous àpats. Es va qüestionar molt per part de les representants 
del centre i de l’empresa les visites de control realitzades per part de les famílies. 
Sorgeixen dues propostes una de l’empresa i l’altre de l’escola, per tal de reconduir-
les. El Consell haurà de decidir com s’organitzaran. Va haver-hi també discrepàncies 
entre les famílies i els docents a l’hora de plantejar l’enquesta prevista, es derivà la 
decisió final al Consell. Es va acordar passar els menús a les famílies per correu 
electrònic i que l’empresa informarà del percentatge ecològic servit un cop realitzat. 
 
 



Qüestions de menjador 
 
Es parla dels dos temes que ha remés la comissió de temps de migdia al Consell. 
S’exposen les diferents opinions i finalment s’acorda:  
Mantenir una visita d’observació mensual al menjador. Les persones que les faran 
seran una de les tres mares ( Jacqueline, Maya, Montserrat) com a representants de la 
comissió de temps de migdia de l’AMPA i una delegada de les classes. 
Es consensua el format de  l’enquesta consultiva que es passarà a les famílies que 
utilitzen el servei de menjador aquest curs. S’entregarà  el dia 21/2/12 i que es recollirà 
fins el 24/2/12 en una urna que estarà a consergeria. Es crea la comissió que en farà 
el buidat.  
Es recorda que la última decisió, en tots els temes, la té el Consell Escolar. En aquest 
cas ha de ser conjuntament amb el Consell de secundària.  
 
Escola 2.0 
 
Les famílies formen part de la comunitat educativa i manifesten que els manca 
informació entorn al que realitzen els seus fills/es en horari escolar. Voldrien poder 
esser més participatives. Sols veuen al mestre/a a les entrevistes o reunions. Es valora 
que com més petits més cal. Des de l’escola es procura tenir un contacte directe diari 
amb els d’infantil quan els porten el matí, també es donen els resums trimestrals a tots 
els cursos. Tot i així s’està obert a noves propostes que caldria fossin una mica més 
concretes. Ens emplacem a tornar-ne a parlar quan estigui més definit. 
 
Firma xerrades comissió cultural 
 
Hi ha previstes quatre xerrades al C.C. El Sortidor, conjuntament amb l’ Escola Tres 
Pins.  
Es valoren interessants i és per això que des del Consell en signem la petició per a 
que ens les concedeixin.  
 
Sortida els dies de pluja i tema polls. 
 
A petició de les famílies s’acorda que els dies de pluja es surti per la porta principal ( la 
de l’estàtua) per tal d’evitar el fangueig que s’ocasiona en el pati del bosquet. La 
conserge avisarà del canvi de porta de sortida, als qui vinguin a recollir als nens i 
nenes. 
En el cas d’alumnes que tinguin reiteradament polls, per tal d’evitar  el contagi  als 
seus companys/es, s’acorda poder-los enviar a casa fins que els hagin fet 
desaparèixer. 
 
Criteris dels deures  
 
S’explica que la intenció de donar deures a casa és per anar creant l’hàbit de treball 
sistemàtic i així anar-los preparant per secundària. Es va augmentant el grau de 
demanda a mesura que es van fent grans. Així a primer s’emporten un dia a la 
setmana una activitat mecànica i quan arriben a  sisè és gairebé a diari, amb treballs i 
temes per estudiar. Alhora a tots els cursos es donen els treballs que l’alumnat no ha 
acabat a l’hora de classe.  
Les representants de les famílies demanen els criteris per posar certs tipus de deures 
Des del sector mestres se’ls hi argumenta.  
 
 
 
 



Informacions 
 

• S’està participant en un projecte anomenat “ Embolcalls + sostenibles” proposat 
des de l’Agenda 21 escolar.  

• La campanya per potenciar el consum de fruita , la realitzem amb l’alumnat 
d’infantil i cicle inicial. S’ha començat el gener i s’acaba el juny. 

• S’ha posat un cadenat al contenidor d’orgànica, doncs ja l’havien fet rodolar 
escales avall. 

• A l’assemblea de l’AMPA es va demanar algun/a voluntari/a  per realitzar 
tasques de dinamització a la biblioteca de l’escola. Si surt algú s’hauria de 
posar en contacte amb la Teresa (mestra responsable de la biblioteca) 
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