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Resum de l’acta de la reunió de Consell Escolar de l'Escola Les
Parellades
Sessió número: 30
Data: 28/10/2013
Horari: 16.45
Lloc: aula de música de l'Escola Les Parellades

Ordre del dia:

1. Lectura  i aprovació de l’acta anterior.

2. Aprovació Pla Anual.

3. Quota material.

4. Piscina cicle inicial.

5. Demanda de la Jornada Continuada pel proper curs.

6. Estructura de joc del pati de primària (barres).

7. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió

1. S’aprova l’acta anterior. Es presenten els nous membres del Consell
Escolar. Com a mestres el Sr. David Madrid Rodríguez i la Sra. Sílvia
Gallego Valera. Del sector pares la Sra. Rosita Dalbon. El president de
l’AMPA també ha canviat i ara és el Sr. Eduard Urrutia Salvado.
2. Es presenta el Pla Anual. En aquest s’explica el funcionament del
curs: personal, sortides, reunions, avaluacions. Cal aprovar-lo per poder
realitzar les sortides. La direcció informa que no hi és tot ja que hi ha
sortides que es van aprovant al llarg del curs.
Les NOFC s’intentaran acabar del tot per tal d’aprovar-les així com també
el document del Projecte Educatiu. En els propers Consells Escolars es
tractaran aquests temes.
3. Aquest inici de curs hi ha hagut un nombre de famílies que en
comptes de pagar el material ha demanat un llistat de material escolar.
Finalment han optat per pagar poc a poc ja que el material de la llista
surt més econòmic si el compra el centre que un particular. A més a més



Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Les Parellades

2

hi ha més coses que es compren amb aquesta quota (projectors, material
de laboratori, etc. I a més a més cada alumne té una despesa d’uns 15
euros en fotocòpies. És per això que de cara al curs vinent no s’apujarà la
quota de material.
4. La direcció informa que es va fer una enquesta ben detallada sobre
les diferents possibilitats que hi havia per anar a la piscina i que cap
opció ha tingut el percentatge per tirar endavant.
La Sra. Marta Bosch Badia pregunta si hi ha percepció a l’escola que
realment sigui profitós aquest curset. La direcció comenta que hi ha
alumnes que si no fos per aquests cursets mai aniria a la piscina.
5. Davant del moviment que hi va haver per la forma de fer la
pregunta, si es vol demanar jornada continuada per tot el curs escolar,
enguany es tornarà a fer la demanda però només es formularà la
pregunta sense cap tipus d’explicació sobre els pros i contres.
6. La direcció informa que l’estructura verda de barres ja ha provocat
dos accidentats amb fractura de braç. Informa que han estat fora de
l’horari lectiu però demana poder treure-la. El cost de treure-la és de 500
€ ja que ho ha de fer la mateixa empresa instal·ladora. També s’ha
demanat a l’ajuntament si la poden treure i aprofitar-la.
El Consell Escolar decideix no treure l’estructura i es demana que es vigili
bé tant a l’hora del pati com a l’hora del menjador. Es recordarà a les
famílies que a partir de les 16:30 l’escola no és responsable dels
incidents que hi puguin haver pel mal ús de les instal·lacions escolars.
7. La direcció informa que a finals de mes s’han de reunir les
direccions de Ribes i les Roquetes per tal de parlar del nombre de línies
del curs vinent. El departament però, encara no les ha citat.


