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Què s’ha dit i acords presos.
Es llegeixen les actes de :
La comissió econòmica del dia 5 de març, on es va parlar de les beques de
menjador, del pagament de la segona part del material, de la liquidació del
2012 i es van concretar les partides del pressupost del 2013.
La comissió permanent del dia 5 de març on es va aprovar la visita a l’escola
d’una lloba educada per estar amb nens /es .
Pre-inscripció
Hi ha hagut cinquanta sol·licituds, de les quals trenta cinc són per p-3 i la resta
per diferents cursos d’infantil i primària. En alguns cursos no hi ha cap plaça i
també han tingut demanda. S’ ha superat en escreix la oferta real. A p-3 hi
haurà vint i sis alumnes.
Horari i calendari del curs 2013-2014
Acordem sol·licitar mantenir l’horari lectiu continuat i no demanar la reducció
de jornada a l’estiu.
El calendari escolar pel proper curs serà: del 12 de setembre del 2013 al 20 de
juny del 2014. Hi haurà dos períodes de vacances : del 21/12/2013 al 7/!/2014 i
del 12 al 21 /4/2014. També es disposarà de tres dies festius que encara s’han
de concretar.
Temps de migdia
El claustre i la comissió de menjador de les famílies han valorat aquest servei, i
se n’exposen les conclusions.
Ambdós sectors valoren molt positivament la tasca realitzada pel monitoratge i
la millora del seu contracte.
Pel que fa al menjar es constaten algunes coincidències i també certes
diferències de criteri que es traspassaran a la comissió de temps de migdia que

hi ha convocada a finals de maig. Aquesta està formada per representants de
primària, secundària i Pam i Pipa.
Es comenta que l’empresa ha proposat retornar , als comensals que ho
comuniquin , la part dels diners corresponents al menjar en comptes de l’import
íntegre del servei, com fins ara . Al·leguen que hi ha menys comensals dels
previstos. El Consell diu que respectarà la decisió que prenguin les famílies en
aquest assumpte.

Comissió del centenari
Està formada per tres mestres i quatre mares. Han iniciat les reunions amb
aportacions força positives. S’enviaran cartes a diferents institucions per
sol·licitar la seva col·laboració.
Altres
Ens han dit que s’iniciarà el cablejat de l’escola per tal de tenir Internet a les
aules.
S’explica breument el procés que seguim a l’escola quan detectem algun
alumne amb dificultats. Es comunica al psicopedagog, en fa una observació, es
parla amb les famílies i si s’escau, se’ls adreça a un servei extern Tant el
diagnòstic com el tractament s’han de fer fora del centre. Els mestres intenten
seguir les pautes que els donen els experts en cada cas. També es fa alguna
formació en el claustre de temes determinats , com per exemple sobre TDH.
Es recorda que tenim el Reglament de Règim Intern (RRI), on hi ha
especificades les actuacions dels alumnes que entenem com a faltes de
conducta, en diferents graus i amb les mesures correctores corresponents a
cadascuna d’elles. Aquest document és la pauta que seguim davant del mal
comportament de l’alumnat. Es pot arribar a obrir un expedient en cassos
greus. El més freqüent són les incidències que queden arxivades.
A les reunions de cicle, on hi participen les tutores dels cursos implicats, més
una especialista i alguna persona de l’equip directiu, es posa en comú, entre
altres temes, com abordar les actituds que preocupen i diferents maneres
d’enfocar-les. Aquestes reunions són quinzenals així com les del claustre, on
també quan cal es parla d’aquests temes.
S’ofereix la disponibilitat d’algunes famílies per activar l potenciar la plàstica.
El proper Consell serà el dijous 27 de juny a les 3 h.

