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SÍNTESI DEL CONSELL ESCOLAR DEL DIA 6 de JUNY de 2014 

 
 

APROVACIÓ DE L’ACTA I SEGUIMENT DELS ACORDS ANTERIORS 

 Després d’aprovar l’acta anterior, es van comentar els següents aspectes: 

a) La Directora va informar que encara no hi ha calendari clar d’execució d’obres, per bé que 

es faran a l’estiu. Per aquest motiu, ja s’ha pactat amb l’Escola Jaume I perquè els nens i 

nenes del Casal d’Estiu puguin dinar al seu Menjador. 

b) La visita de l’alumnat i acompanyants d’Oulainen (Finlàndia) va ser molt profitosa i 

entranyable. 

c) Pel que fa a l’ampliació del Projecte de Música d’A Tempo per a l’alumnat que passa a tercer, 

ja es va fer una reunió amb les famílies i encara s’han d’acabar de perfilar alguns aspectes 

organitzatius. 
 

 

 

CALENDARI ESCOLAR 2014-15 

 El Consell Escolar va aprovar per consens sol·licitar al Consorci: 

a) L’entrada diferenciada per a l’alumnat de P3: els dies 15, 16, 17, 18 i 19 de setembre 

l’alumnat de P3 faran horari de 9:30 a 12:30, per tal de facilitar la seva adaptació a l’escola. 

b) L’horari per al nou curs escolar es mantindrà: de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30. 

c) Els dies de lliure disposició proposats pel Districte: 3/11/14, 16/2/15 i 22/5/15. 

d) La realització de jornada continuada el darrer dia del 1r trimestre (23/12/14) i del 8 al 19 

de juny de 2015. 

 D’altra banda, segons disposa el Calendari Escolar: 

a) Les classes s’iniciaran el 15 de setembre de 2014 i finalitzaran el 19 de juny de 2015. 

b) Les vacances de Nadal seran del 24 de desembre del 2014 al 7 de gener del 2015. 

c) Les vacances de Setmana Santa seran del 28 de març al 6 d'abril de 2015. 

 

 

 

LLIBRES DE TEXT PER AL CURS 2014-15 

 El Cap d’Estudis va exposar els canvis en la relació de Llibres de Text per al curs vinent. EL 

Consell Escolar va donar-ne el seu vist-i-plau. 

 La Secretària va observar que ja fa dos cursos que no rebem ajut per al projecte de 

Reutilització de Llibres de Text i que es manté únicament amb l’aportació de les famílies. 

 
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 El Consell Escolar va aprovar les activitats extraescolars proposades per al proper curs. 

 
 

PLANTILLA DOCENT 2014-15 

 La Directora va informar de la plantilla que es preveu tenir a l’escola per al curs 2014-15. Es 

redueix en 0,5 la dotació per a Aula d’Acollida, a causa del descens del nombre d’alumnat 

nouvingut. 
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 Es va informar de la definició de tres places de mestres com a llocs de treball específics 

estructurals, és a dir, places que, a més de l’especialitat docent, requereixen unes competències 

tècniques i transversals determinades. Les places estructurals definides són: 

a) 1 plaça de Primària – Noves Tecnologies 

b) 1 plaça d’Infantil – Noves Tecnologies 

c) 1 plaça d’Educació Especial – Atenció a la Diversitat 

Per tal de cobrir aquestes places es proposaran tres mestres que ja estan treballant al centre i 

compleixen els requisits corresponents. Es preveu que aquestes places surtin a concurs de mèrits el 

curs 2015-16. 

 
AVALUACIÓ INTERNA 

 El Cap d’Estudis va presentar els resultats de l’avaluació del 2n trimestre de l’alumnat de 2n, 4t 

i 6è (final de cicle). 

 

 La valoració sobre els resultats va ser força positiva al CI, molt positiva al CM i no tant 

favorable al CS. El fet que els resultats no siguin tan bons al Cicle Superior es va atribuir a 

l’historial dels grups de 6è, grups poc nombrosos i que han sofert moltes altes i baixes al llarg 

de l’escolaritat. Es van destacar els molt bons resultats de l’alumnat de 4t. 

 
 

TORN OBERT DE PARAULES 

 Els pares i mares van comentar que el lloc de sortida i arribada dels autocars de colònies del 

Parvulari no era massa adient. Les mestres van comentar que era complicat trobar un lloc òptim, 

ja que a l’estació d’autobusos no els deixen parar i el carrer Numància es veu força més perillós 

per la quantitat de gent que hi passa. Es va acordar parlar amb l’empresa d’autocars per veure a 

quin altre lloc es podrien aturar amb més comoditat. 

 

 Es va informar que el procés de licitació del Servei de Menjador està en marxa i que les 

empreses tenen temps fins dimecres 11/6/14 de presentar les seves propostes. Quan acabi el 

procés, s’informarà a les famílies del resultat, encara que sigui per e-mail. 

 

 

 

 

 

Us saludem atentament i restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment. 

 

Consell Escolar del centre 

 

Juny 2014 


