RESUM CONSELL 06/07/22
Inici de la reunió a les 17:30h.
PUNTS INFORMATS PER DIRECCIÓ
•

Lectura i aprovació de l'acta del dia 31 de maig de 2022.

•

Treball de les comissions del consell escolar: convivència.
o S’ha aprovat la carta de compromís educatiu.
o S’entregarà a totes les famílies en entrar a l’escola per a que la signin.

•

Aprovació, si s’escau, apartats actualitzats de les NOFC.
o Es vol afegir dos apartats nous a les NOFC
▪ “Protocol per a l’assignació de tutories”
❖ S’adjudiquen les tutories o especialitats d’acord amb les destinacions obtingudes.
❖ S’intentarà mantenir una continuïtat de 2 o 3 cursos amb el mateix grup, tenint en
compte factors d’organització interns.
❖ Es procurarà mantenir els paral·lels prèvia valoració de l’equip directiu.
❖ Seguint la normativa vigent, la direcció del centre podrà canviar l’assignació de la
tutoria si hi hagués causes objectives que ho aconsellin. S’informarà a inspecció i al
consell escolar.
▪ “Funcionament de l’activitat de piscina a la Comunitat de Petits”
o S'aproven els dos apartats i seran inclosos a les NOFC.

•

Calendari del curs escolar 2022-2023.
o Es presenta el calendari escolar i s’aprova.
o Direcció el penjarà al web un cop finalitzada la reunió.

•

Dades de matrícula del curs 2022-2023.
o Han apujat la ràtio d’I3 fins a 44. Hi ha hagut 34 matrícules ordinàries i 10 NESE
o Tots els cursos estan complets, excepte 6è on queda una plaça lliure que es preveu que
s’assigni durant el curs.
o Els alumnes de 6è d’aquest curs han obtingut plaça als següents centres de secundària
▪ 16 al IES Maria Espinalt
▪ 15 al IES Joan d’Austria
▪ 6 al IES Infanta Isabel d’Aragó
▪ La resta a altres instituts (públics o concertats)

•

Gestió econòmica. Estat de comptes.
o Es comenta que hi ha una quantitat d’impagats bastant elevada. Durant la propera setmana
el secretari farà un seguiment per reclamar el pagament d’aquestes quotes. Els deutes de les
famílies que deixaven l’escola aquest curs ja han estat reclamats i pagats.
o Es comenta la possibilitat de que els alumnes amb deutes no puguin assistir a determinades
sortides. En cas de necessitat es presentarà la proposta per aprovació del Consell en futures
reunions.

•

Inversions de centre per al curs 2022-2023.
o L’escola farà una inversió de 5500€ en mobiliari nou per a l’aula d’anglès, l’aula taller, l’espai
polivalent i les biblioteques de passadís.
o El menjador escolar farà una aportació de 8300€ per a paviment vinílic per a les aules de I4.
o Consorci proveirà nou mobiliari per a I5.
o S’han presentat queixes a Consorci reclamant:
▪ Neteja de vidres i persianes (fa 4 anys que no es fa aquesta tasca).
▪ Modificació de les finestres dels passadissos.
▪ Nova caldera.

o

Encara no s’han publicat les obres RAM d’aquest any.

•

Presentació dels resultats de les Competències Bàsiques del curs 2021-2022.
o En català i castellà ha pujat una mica el nivell baix. Es detecta que cal reforç en la
comprensió oral (sobretot en català) i en l’ortografia de l’expressió escrita.
o Anglès ha millorat ja que hi ha menys alumnes amb nivell baix. Els mitjos grups funcionen
bé, s’ha millorat sobretot en expressió escrita.
o A matemàtiques també hi ha hagut un augment de nivell baix. Cal revisar la metodologia.
o A medi s’han obtingut resultats similars. Es considera que els projectes de congrés científic
estan funcionant be.
o Tot i que el resultat global és una mica pitjor de l’esperat, revisant els resultats individuals es
considera que les proves concorden bastant amb les avaluacions dels alumnes.
o Les famílies es mostren preocupades per que pensen que els infants no estan acostumats a
fer exàmens i això els penalitza. L’escola explica que les proves de Competències Bàsiques es
treballen des de 5è per a que els alumnes s’hi vagin familiaritzant, tant amb el format com
amb el temps disponible. Es fa notar igualment, que el temps per realitzar la prova (1h per
una comprensió oral, dues comprensions escrites i una expressió escrita) es bastant curt i
que no s’ajusta al model de treball de l’escola, sobretot en expressió escrita, que es basa en
fer varies revisions del text fins a tenir-ho acabat.

•

Presentació de l’organització de les tardes de setembre.
o I3 farà una setmana d’adaptació i per tant la primera setmana no anirà per les tardes.
o L’horari serà
▪ 9h a 13h -> horari lectiu
▪ 13h a 15:30h -> menjador
▪ 15:30h a 16:30h -> tardes de setembre
o Els monitors seran de Eina Cooperativa (menjador) i Acció Sant Martí (acollida i casal).
Segons els càlculs inicials de ràtio fan falta 22 monitors, i actualment es tenen 14
disponibles. Aquest és un problema que s’està presentant a la majoria d’escoles, així que el
Departament d’Educació ha signat un acord amb CET10, Fundació Pere Tarrés i altres
empreses per proporcionar els monitors que faltin a les escoles. També s’ha plantejat de
pujar la ràtio, de 1/16 (inicialment prevista) a 1/19 o 1/20.
o Les activitats de les tardes es basaran en llibres de Jules Verne.

•

Plantilla docent del curs 2022/2023.
o Es presenta la distribució de tutories i especialitats pel curs 22/23.

•

Curs 2022/2023: Organització i projectes del curs.
o I5 – Congrés científic
o 3r – El rec comtal i Un mercat més sostenible
o 4t – Petit Talent Científic (Les plantes i el seu paper clau, La línia del temps)
o 5è – Patrimonia’m col·leccions amb el Museu de la Música
o 6è – La clau és la pau
o Centre – Xarxes pel canvi, Menjadors + sans i + sostenibles, Protegim les escoles.

•

Altres. S’està provant una aplicació mòbil per a la comunicació i gestió amb les famílies
(pagaments, autoritzacions, etc.)

TORN DE LES FAMILIES
•

L’AFA demana l’ús de les pistes i altres espais per les extraescolars del curs 22/23.

Finalitza la reunió a les 20:15h.

