ACTA REUNIÓ
CONSELL DE ESCOLAR
A la localitat de Sant Joan Despí, a les 17:00 hores, del dia 5 de desembre
del 2016, es fa la reunió a la sala de mestres de l’EBM Sol Solet els següents
membres del Consell Escolar:
Assistents:
Sra. Mireia Gómez Nadal (representant de famílies)
Sra. Joan Sintes Segarra (representant de famílies)
Sra. Raquel Garcia Buron (representants de mestres)
Sra. Eva Maria Conde Morilla (representants de mestres)
Sra. Maria Gonzalez Torres (representant personal serveis)
Sra. Núria Ros Baldominos (Regidora Educació)
Sra. Noemí Priego Pruaño (directora de l’escola)

S’inicia la reunió amb el següent ordre del dia:
Temes a tractar / Ordre del
dia
• Benvinguda als nous membres del consell escolar, i la constitució
d’aquest.
Noemí Priego, la directora, dóna la benvinguda a tots els nous membres
del consell escolar, i totes (excepte Joan Sintes, qui no va poder vindre a
la reunió) signen el document de constitució d’aquest.
Tanmateix, aprofita per informa que aquest curs ja no gestionarà l’escola
l’empresa Educare XXI, sinó Fundesplai.
• Presentació i aprovació del Pla Anual de Centre.
Noemí Priego, la directora, presenta el Pla Anual de Centre curs 20162017, i fa una breu lectura d’aquest. A continuació informa i recorda a
tots els membres del consell que és un document que està a l’abast de
tots/es sempre que el document no surti del centre (tal i com diu la
normativa).
• Adaptació
Aprofitant que s’està mirant el Pla Anual de Centre, Noemí Priego
(directora) llegeix tot el punt sobre l’adaptació, ja que tot hi que es valora
positivament, va haver incidents amb algunes famílies relacionats amb
la quantitat de dies que els infants havien de fer amb l’horari d’adaptació.
Tanmateix, és un punt que els representants dels pares també volien
parlar ja que demanaven que al tríptic que donem al juliol ho
especifiqui més clarament perquè les famílies ho tinguin encara més
present. Davant d’aquesta proposta, tant per part de la directora com
de les representants dels mestres no posen cap impediment; tot i que

matisen que és una informació que tant les famílies que ja venien el curs
passat com les famílies noves la saben perquè l’adaptació sempre
la
treballem igual i s’informa en la reunió de juliol.
Per últim, les representants dels mestres, la representant dels pares i la
directora valoren molt positivament que hi hagi hagut durant tot el mes
de setembre dues persones per aula, fent un reforç molt important al
període d’adaptació.
• Presentació del Consell Escolar en les reunions de famílies d’Octubre i
Juliol.
Noemí Priego, la directora, informa que s’ha acordat amb l’AMPA de
l’escola que en les reunions de famílies del mes de juliol i la del primer
trimestres de cada curs, l’AMPA tindrà un espai per presentar-se a les
famílies i explicar els projectes, activitats,... que tenen organitzats per tot
el curs.
• Valoració castanyada.
Es valora molt positivament la festa de la castanyera, i els taller previs a
la festa (on les famílies col·laboren en tallar castanyes, fer paperines de
paper, ...).
Tanmateix, aquest curs el personatge de la Maria Castanyera ha sigut
representat per la directora del centre, tot i que és una proposta que
s’ofereix perquè ho faci de manera voluntària una mare o avia del
centre.
• Valoració sortides 2-3.
Les classes lila, blava i verda en aquest primer trimestre han fet tres
sortides: una sortida al mercat municipal, i dues sortides a la residencia
Sophos (la primera, per treballar la tardor amb els infants recollint fulles i
branques en el gran jardí que tenen, i la segona per anar a buscar el tió).
Totes tres sortides són valorades molt positivament, tant per les famílies
com per les mestres i direcció.
Eva Conde, una de les representants dels mestres, proposa que podria
fer-se altra sortida a la residencia, però amb les seves famílies amb els
seus fills/es; i tot i que es valora positivament no es concreta dates.
• Aportacions de les famílies.
o Bancs i aparca bicicletes: Mireia Gómez (representant dels pares)
va demanar a Núria Ros (regidora) si es podrien posar més bancs
davant de l’escola, ja que el curs passat es va demanar i només
van posar un, i amb la quantitat de famílies que venen a l’escola
un únic banc és molt poc. Tanmateix, va demanar la possibilitat
de posar un aparca bicicletes, ja que hi ha famílies i, fins i tot,
alguna mestra que venen a l’escola amb bicicleta.
• Aportacions de l’equip docent.
o Web de l’escola: Eva Conde i Raquel Garcia, les dues
representant dels mestres, expliquen que des del curs passat
tenim web de l’escola. Una web on es pot trobar informació

general del centre i també més especifica, tant de les classe com
dels cicles. Tanmateix, és una web que permet que les famílies
puguin participar, ja que hi ha un apartat de comentaris. Però,
també comenten que no sempre es pot tindre actualitzada perquè
no sempre es disposa de temps, ja que lo que l’equip prioritza és
els infants.
Es proposa, per part de les famílies, que a la web hi hagi un espai
per posar les cançons i contes treballs a l’escola.
o Vestíbul: Les dues representants dels mestres, expliquen que a
través de les formacions i reflexions de l’equip educatiu, i amb
l’ajuda econòmica de l’ajuntament, al vestíbul del centre s’estaven
creant diferents racons (tant dirigits als infants com a les famílies).
o L’entrada de l’escola: Es torna a exposar la queixa, de que les
plantes i arbre que hi ha a l’entrada de l’escola estan poc cuidats.
o Mosquits: Es torna a exposar la queixa de la quantitat de mosquits
que hi han al centre, i que tot i que es fa un tractament al
claveguerams del voltant del centre, si hi ha altres alternatives per
fer que no hi hagin. Núria Ros, s’ho anota, tot i que és un tema
una mica complicat per la zona que estem (ja que estem molt a
prop dels horts).
• Aportacions de PAS.
No hi ha aportacions.
• Precs i preguntes.
No hi ha precs i preguntes
Acordem que la propera reunió es realitzarà a finals del mes de
març, però encara no s’acorda una data concreta.
Noemí Priego
Directora de l’EBM Sol Solet

