
 
RESUM DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ESCOLAR  

 

Temes tractats a la reunió de  dimarts 30 d’octubre de 2019. 

 

Presentació de la PGA del curs 2019 – 2020.  
 
El document programació General Anual 2019-20, el podeu consultar a l’apartat Notícies Escola.  
 

Aprovació de la quota de material per al curs 2019 – 2020.  

S’aprova el manteniment de la quota de 190€ anuals. 

 

AMPA: pla d’activitats extraescolars i quota anual del curs 2019 – 2020.  

La quota continuarà sent la mateixa. S’informa que s’ha ampliat el pla d’activitats extraescolars 

amb karate. 

 

Aprovació quotes menjador curs  2019 – 2020.  

La quota per alumnes fixes continua sent de 5,80€ i la quota d’alumnes esporàdics és de 6€. 

 

Addenda del Projecte de Direcció.   

Queda aprovada l’addenda al PdD on hi queda inclòs aquest nou indicador: Situar-nos 2 punts 

per sota del 15% del nivell baix de la Competència de l’Àrea de Coneixement del Medi Natural de 

les proves de Competències Bàsiques de 6è de Primària; a més de totes aquelles actuacions que 

considerem a treballar durant aquest curs i els propers i que queden reflectits a la PGA i la MAC. 

 

Informacions vàries  

- Façana de la Beckett. Des d’escola s’exposa que ha vingut al centre una tècnica del CEB per a 

verificar la reparació de la façana. Restem a l’espera del seu informe i vist i plau per fer-ne ús.  

- S’informa que dimarts dia 5 de novembre hi haurà la primera reunió de famílies delegades 

d’aquest curs. Hi haurà una ordre del dia i una hora prevista d’acabament que no serà més tard 

de les 19:00h. 

Torn obert d’intervencions  

- Des del sector famílies s’interessen en com es gestiona el suport d’alumnes amb NEE amb 

l’activitat de piscina de 1r Ja nedo. S’explica que a les activitats de l’IBE, inclosa aquesta, es pot 

demanar el suport d’una persona per aquells alumnes amb NEE i des del centre, sempre que és 

necessari, es fa la demanda. 



- Des del sector famílies es pregunta com es tracta a l’escola l’educació afectiva i sexual. S’exposa 

que encara no hi ha cap document que ho englobi específicament però a les aules es treballa al 

llarg de tota l’escolaritat des de la descoberta d’un mateix i l’acceptació del propi cos/el dels 

altres, emocions, relacions entre iguals… 

 

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 19 h. 

 

 

 

 


