Resum de Reunió de Consell Escolar. 20/09/2017
1. S’aprova Acta anterior.
2. Informe Direcció i Novetats.
- Dia de St. Jordi. No hi haurà classe per la tarda a fi de facilitar les passejades. “Ramblejar”
entre llibres.
- Dies d’activitats especials. No es permetrà sortir del centre als alumnes que no hi participin.
Participació obligatòria o classe normal.
- Aula d’Acollida concedida. Per alumnes amb menys de 24 mesos de residència.
- UCEE. Augmenta a 2 professors (Fins ara en teníem 1,5)
- Psicopedagogues. Un professional més. Fins ara només n’hi havia 1 (Conxita)
- Eines pel Canvi. Concedit. Hi haurà un assessor per arrencar-ho. Es treballarà per projectes a
1er d’ESO
- Districte Sarrià St Gervasi. Treball conjunt entre centres del barri. “Tractament del gènere”
- 2 alumnes sordes. Tindran un intèrpret acompanyant a les classes.
- Projecte de Centre. S’actualitzarà amb la proposta de Nuria.
- Normes de Funcionament Interior. Noves de cap a peus, sobre proposta de Nuria, que es
discutiran en Claustre i presentaran a Famílies a través del Consell Escolar (no comissió
específica). Demana propostes significatives de millora.
- Inici del curs actual. Ha estat un èxit l’inici gradual. Direcció agraeix la participació, esforç i
col·laboració de mestres, pares i alumnes.
3. Informe Cap d’Estudis
- Bon nivell de recuperació exàmens de setembre, excepte 1er Batx, que ha provocat que hi
hagi grups especialment nombrosos de 35 – 36 alumnes
- Es manté el regim existent de no sortir de les aules entre classes i control de wc
- Incidències. Es registraran a i-educació, i com a novetat es comunicaran per escrit a família
per retornar signat.
- Reunions d’inici de curs directament a les aules, per grups. S’evita la duplicitat d’informació.
- Aules Netes i Educades. S’incorpora 4rt d’ESO. Dos premis (Hivern – Primavera) en dos cicles
formatius. 4 premis en total que subvencionarà l’AMPA.
- Mediació. S’implementarà aquest curs. Alumnes ja formats.
4. S’aprova el programa d’activitats després d’alguna correcció de dates per part de tutors.
5. Comissió per a regular l’ús del Mòbil. La lideren tres professores. Recolliran experiències
d’altres centres i demanen suggerències i propostes de tota la comunitat educativa, incloent-hi
alumnes i famílies. Es presentarà i discutirà al Claustre i seguidament a famílies. Previst
d’implementar a partir de gener.

6. Modificacions Pressupostàries.
Amb el nou programa comptable tots els excessos de pressupost (tant en ingressos com
despeses) no es poden registrar si no s’ha fet abans una modificació de pressupost. A final
d’exercici el Secretari presentarà les modificacions aplicades de forma resumida i
entenedora amb la liquidació final.
- Els cobrament de sortides que no impliquin a tot el curs sencer es passaran de forma
detallada als alumnes que hi participin (Activitats per matèries optatives)
- Participació econòmica en la renovació del paviments de pistes. Aprofitant la presencia de
l’empresa que ha renovat el paviment del menjador a càrrec de entitat que el gestiona
(AEE), s’acorda pagar al 50%, Institut-AEE, els 30.000€ pel tractament de les pistes. La
senyalització horitzontal la paga la AEE.
7. Precs i Preguntes.
- A petició de tutories es presentarà el pagament fraccionat per reservar i assistir a colònies.
Facilita la despesa de la família i la comptabilització dels assistents.
- La presentació del curs de 2n batx la farà la exalumna del centre Josefina Castellví,
oceanògrafa especialitzada a l’Antàrtida

