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Temes a tractar. 
 
1. Valoració del curs 
2. Plantilles i tutories 
3. Altres 
 
Què s’ha dit i acords presos. 
 
Valoració de curs 
 

• Sortides i colònies 
Les sortides s’han valorat amb un resultat global positiu. S’han realitzat 
totes les previstes , excepte la de fi de curs dels cicles superior, mitjà i 
infantil.  Algunes s’han canviat de dates degut al temps . 
Les dates de les colònies es consideren molt adequades. La participació ha 
estat del 80% a p-5 ,2n i 4t i del 87,5 % a 6è. Es fa difícil l’organització de 
l’escola, quan hi ha cinc nens o nenes de cada classe que no hi han 
participat, com ha estat el cas d’enguany, així com treballar les colònies a 
l’aula. Es valora , però , que l’experiència de les colònies és molt positiva 
pels nens i nenes . 
• Extra-escolars 
Hi ha hagut molta oferta i bona organització. El fet de tenir la coordinadora, 
durant tot l’horari de realització de les activitats a l’escola,  ha facilitat la 
gestió. Es considera positiu el fet de que els pares i mares hagin pogut 
entrar  al centre els dies establerts per observar el desenvolupament de les 
activitats. 
• Socialització de llibres 
Aquest curs no s’ha rebut cap subvenció i es preveu que el proper  tampoc. 
De moment hi ha diners de les aportacions de les famílies i per tant el curs 
vinent es podrà mantenir, però la comissió econòmica haurà d’estudiar la 
viabilitat del projecte . 
També es demana que les famílies prenguin un paper més actiu en la gestió 
del projecte. Es cercarà informació d’altres centres i a inicis del proper curs 
s’hauria d’anar articulant. 
• Competències bàsiques de sisè 
S’han realitzat exàmens de català, castellà, anglès i matemàtica a l’escola, 
supervisats per una mestra d’una altre escola. Les correccions són externes  
Els resultats de les proves a nivell individual les té cada família.  
Es passen les dades dels resultats globals de classe i la comparativa amb la 
resta de Catalunya. 
Tots els nens han avançat malgrat els resultats no han estat del tot 
satisfactoris.  
El SEP ( suport escolar personalitzat) és una bona eina per ajudar a millorar 
els aprenentatges, a més dels reforços.  



 
 
Plantilla i tutories 
 
Tot és provisional doncs el Consorci ens confirmarà durant el mes de juliol la 
plantilla definitiva. Sembla ser que mantindrem el mateix nombre de persones  
Per avançar s’ha fet la següent proposta: 
p-3  Mª Àngels  p-4  Núria M.   p-5  Àngels 
1r.  Pilar  2n.  Isabel   3r.  Núria E. 
4t.  Roser  5è, Laura i Montse  6è. Sílvia 
 
L’administrativa es traslladarà l’u de  setembre . 
 
Altres 
 
L’AMPA passarà una enquesta a les famílies i pregunten si com escola es vol 
incloure alguna pregunta. Es parlarà i ja es respondrà. 
 
L’activitat d’anglès a p-5 ha estat positiva. Es té prevista una reunió amb la 
persona  que l’ha dut a terme,per valorar la possibilitat de continuïtat. 
 
Aniria bé que els temes que les representants de les famílies volen parlar al 
Consell estiguessin a l’ordre del dia. Per això se’ls demanaran amb uns dies 
d’antelació. 
 


