
Resum Consell Escolar dilluns 03/02/20 

PUNTS INFORMATS PER DIRECCIÓ: 

-Després de les queixes presentades al Consorci per part de les famílies, el Bernat Metge deixa de  ser 

institut adscrit de l'Escola Catalònia. Es convocarà una reunió amb les famílies per explicar aquest punt. 

- A partir d'ara es penjaran al web de l'escola els acords assolits al Consell. (Ho trobareu a la pestanya 

"L'escola" dintre de l'apartat "Documents de centre") 

- Es presenta el tancament econòmic del menjador de l'any 2019, i el pressupost per l'any 2020. 

- Es comenta que hi han alguns casos de famílies amb deute al menjador, i que no podran seguir fent servir 

aquest servei a partir del febrer si no fan front a la despesa. 

- Es presenta el tancament econòmic de l'escola per l'any 2019 i el pressupost per l'any 2020. 

- S'enviarà un comunicat a les famílies per informar que les famílies que acompanyen a les excursions no 

poden fer fotografies durant les mateixes, ni a l'interior de l'escola en horari lectiu. 

- Les famílies que acompanyin a les excursions hauran de signar una declaració jurada informant que no 

tenen antecedents penals. 

- Algun veí de la Gran Via llença objectes i escombraries al pati de l'escola. El representant de l'ajuntament 

informa que existeix un servei de mediació de l'ajuntament i que s'hauria d'informar d'aquest cas per que 

actuïn. 

- Les dates de portes obertes per aquest curs son el 19 i 20 de març de 17h a 19h, i el 24 de març de 15:15h 

a 16:15h. 

TORN DE LES FAMÍLIES: 

- Es demana si és possible que els germans dels nens que assisteixin al SEP es puguin quedar a ludoteca 

sense cost. L'escola estudiarà la viabilitat i ens donarà resposta properament. 

- Es torna a demanar que alguna de les festes obertes a les famílies es facin en horari de tarda. Direcció ens 

indica que com ja ho havíem demanat en alguna reunió anterior, han estat considerant fer el Carnestoltes 

per la tarda, però ho han hagut de descartar per que no veuen viable poder vestir tots els nens (sobretot 

els d'infantil), fer la rua i fer la desfilada en només hora i mitja. Proposen com a alternativa per un altre curs 

fer la festa de Carnestoltes més curta eliminant la rua o la desfilada, però hi han varies opinions en contra 

d'aquesta proposta per que creuen que deslluirà la festa. 

Les famílies indiquem que ja que aquest curs les nadales han tingut una durada menor que altres cursos, 

potser seria possible fer el concert per la tarda el proper curs. Direcció passarà la proposta al departament 

de música. 

- Tot i que l'escola ha millorat respecte a altres cursos i publica molta més informació sobre les feines que 

es duen a terme a les classes, les famílies senten que encara els falta informació sobre els objectius 

acadèmics de cada curs i sobre l'evolució dels seus fills en el dia a dia. 

Com és un tema recurrent, es demana que direcció faci una reunió informativa amb les famílies sobre el 

nou sistema educatiu i les competències que s'assoleixen durant els diferents cursos. Direcció està d'acord 

en fer la reunió. 

- Informem a l'escola que hi han queixes per part d'algunes famílies per les obres que s'estan duent a terme 

al carrer Perú davant de l'Olimpia. El responsable de l'ajuntament ens aconsella presentar queixes a través 

de la bústia ciutadana que te habilitada l'ajuntament per aquest tipus d'incidències. 


