
 
 

 

CONSELL ESCOLAR ORDINARI 

 

 

ORDRE DEL DIA  

 

1. Temes que proposa l’escola 

 

- Modificació de pressupostos i tancament any 

- Resolució conflicte extraescolars P5 

- Aprovació Casal Estiu 

- Esmorzars p3-2n 

- Projecte lingüístic 

 

2. Temes AFA 

 

3. Precs, preguntes i suggeriments 

 

- Revisió espais migdia 

 

 
ACTA  

 
Assistents : Marc Bruguera, Marc Roigé, Anna Guerrero (representant AMPA), 
Jaume López, Isabel Martínez, Esther Costa, Maria Ramón, Georgina Espallargas, 
Isabel Díaz, Cristina López, Lara del Río, Eulàlia Griset i Anna Bahima. 
 
Absents : Susanna Prado, Jaume Capsada, Laura Martínez 
 

1. Temes que proposa l’escola 

 

- Modificació de pressupostos i tancament any 

Es mostra el balanç del 2018 i les modificacions de pressupost.           

Queda aprovat. 

 

- Resolució conflicte extraescolars P5 

El 9 de gener es va donar resposta a la família afectada des del              

consell. 

Vam veure que es podia incrementar el control sobre els nens i les             

nenes que fan activitats fora del centre i ho hem incorporat al            

protocol.  

 

- Aprovació Casal Estiu 

Aprovat i signat. El casal el farà l’empresa Closques. 

 
 

 



 
 

 

- Esmorzars p3-2n 

 

Hi ha hagut 4 famílies que han demanat a inspecció que es deixi             

esmorzar als nens/es de l’escola.  

Inspecció, acollint-se a les recomanacions del Departament, ha        

donat la raó a les famílies i per tant, de moment hem rebut             

instruccions de permetre l’esmorzar. 

El curs passat es va fer una enquesta a P3 i va sortir que la majoria                

de famílies els hi estava bé l’opció NO esmorzar. 

A la darrera junta de l’AFA es va fer votació per aquest mateix motiu              

i va sortir 9 persones que NO, 2 que SÍ i 1 abstenció. 

La direcció manifesta que han cedit per les pressions rebudes. 

 

- Projecte lingüístic 

S’ha lliurat l’esborrany del Projecte Lingüístic al Departament i 

(per ordre judicial) a la sra A.L.F. que ho ha reclamat acollint-se al             

dret de Garantia d’Accés a la Informació Pública (GAIP). 

El nostre projecte lingüístic està en procés d’actualització aquest         

curs 18-19. 

  

2. Temes AFA 

 

3. Precs, preguntes i suggeriments 

 

Es demana un espai per valorar i repensar, si cal, la gestió de les              

activitats  de l’espai migdia. 

La direcció proposa incloure la reflexió sobre un possible canvi          

d'horaris. 

En parlarem amb la comissió de menjador i definirem un espai de            

debat. 

 

 

 

   Anna Bahima                                                                         Eulàlia Griset 

    Secretària                                                                  Presidenta del Consell Escolar 

 
 

 


