ACTA DE JUNTA 25 Abril 2017
ASSISTENTS: Eva Sánchez, , Consol Donaire, Gina Cerruti, Núria
Menargues, Carme Biech, Tere Vernet, Susana Soriano, Júlia Vilà, Marta
Jordana, Anna Poch, Anna Bastida.
1. OFERTA EXTRAESCOLARS
Kids and Us: oferirà el mateix excepte a P-3 ja que afecta molt a la
migdiada dels nens. Conversa ja no s’ofereix a 3er perquè el nivell ja té
curs propi.
Ioga en família: desapareix el dijous. S’ofereix un grup de primària per la
tarda.
Música: es delimitaran les inscripcions ja que els espais els dona l’escola.
Kids brain estan pendents de quin grup ofereix
Teatre: ja no s’ofereix.
Vòlei: oferirà tots els grups.
Judo: oferirà tots els grups.
Espai d’art: s’oferirà a 1ª hora.
El gran repte ja oferiran alguna de les opcions a tercera hora a nens de 5è6è i 1er ESO.
La resta d’extraescolars segueix igual.
ADULTS: la mateixa oferta però ioga l’oferirà babyoga.
2. CALENDARI
15 Maig inici renovació de socis, els socis han de modificar les dades si és
necessari. Es farà mail de renovació i es publicarà l’oferta d’extraescolars.
Les inscripcions d’extraescolars serà del 29 Maig a 11 Juny.

La revisió d’inscripcions i verificació de participants serà del 12 Juny a 2
Juliol.
Els llistats per l’escola es donarà del 4 al 10 Setembre.
Les inscripcions de P-3 i els canvis per Octubre serà del 11 al 17 Setembre
3. CUIDA’M I PASSA’M.
El calendari encara no queda clar ja que encara esta pendent de llistat de
llibres i material de l’escola.
Els rebuts es carregaran amb 15 dies de diferencia per curs, el primer la
setmana del 3 de juliol.
4. PRECS I PREGUNTES
- Surt a la reunió la inquietud de pares de l’escola que tenen la
sensació que el nivell ha baixat i que l’escola hauria de comunicar
els canvis.
- Els resultats de les proves de competències bàsiques de 6è no es
publiquen, però sí s’informa individualment als pares. Al consell
escolar és l’únic lloc on sí es comenten els resultats.
- Consell escolar municipal.
o Es l’òrgan d’entitats polítiques i part de la comunitat
educativa. Hi ha representació de la direcció de les escoles,
professors, mares i pares, ampas. Hi participen ceips, escoles
bressol i instituts tant de centres públics com concertats.
o Seria bo que ens informéssim, ja que es un bon mitja
d’informació i reclamació.
- Els pares no saben com evoluciona el programa TEI pel buying.
- La cuina estarà tancada durant l’estiu ja que han de fer obres i el
casal tindrà càtering.
- Estaria bé que en alguna junta vingués la direcció de l’escola, ja que
hi ha molts dubtes que es fan a la direcció de la junta o a les
comissions però no tenen moltes de les respostes.
- L’escola te Instagram i no s’ha publicitat, estaria be que s’informés.

Fi de reunió 9:15
Propera reunió de junta 22 Maig les 20:00

