Escola Ignasi Iglésias
P.Torras i Bages, 108
Tel. 93 345 18 20
Fax. 93 346 32 12
08030 Barcelona
E-mail: ceipignasiiglesias@centres.xtec.es
http://www.bcn.es/ignasiiglesias

Ref (1) 02-11-2017

Acta del Consell Escolar del dia
Curs 2016-2017
Nº:1
Caràcter: Ordinari
Horari:16’45 a 18’45 hores

Assistents:
E. Directiu:
Xavier Planes, Teresa Teixidor, Virgínia Garrido
Sector Mestres:
Chelo Aznarez, Judit Clavel, Èlia Novella, Isabel Ferreros i Beatriz García
Sector Pares:
Rosario Calvo, Núria Costa, Gemma Costas, Iban Llorente i David Serrano,
Rep. AMPA:
Sílvia Rostand
Rep Sector PAS: Katy Sánchez
Rep. Ajuntament: Pedro Gómez
Absents: Mestres: Judit Clavel, Isabel Ferreros, i Èlia Novella(baixa) Pares: , Núria Costa, Iban Llorente i David
Serrano.
Lloc: Biblioteca de l’escola

Ordre del dia:
1.- lectura i aprovació de les actes anteriors
2.- Presentació Memòria 2016-2017
3.- Presentació Objectius 2017-2018
4.- Sortides escolars 2017-2018
5.- Informacions E. Directiu
• Inici de curs
• Nou personal del Centre
• Obres inici de curs
• Obres edifici nou
• Revisió proposta Jornada continuada
• Altres
6.- Precs i preguntes
1.- lectura i aprovació de les actes anteriors
Es fa una esmena en referència a les quantitats que han d’abonar trimestralment els alumnes
dels diferents cicles:
P3
55 €. P4 i P5
52 € i Ed Primària
50 €
Queden aprovades les actes anteriors
2.- Presentació Memòria 2016-2017
Es va fent un comentari general de la memòria.
El Xavier explica els resultats de les proves de Competències Bàsiques: Aquest curs, en
referència a la resta de Catalunya, sortim amb un nivell Mitjà-alt.
Les proves Diagnòstiques es passen a 3r. Hem vist una petita diferència en els resultats entre els
dos grups, hem de tenir en compte els factors que poden influir en el resultat final: L’hora, el
mestre...
Aquestes proves no es poden comparar amb altres cursos. Ens serveix per saber el nivell i poder
incidir en els resultats més baixos.
3.- Presentació Objectius General de Centre.(annex)
El Xavier va explicant els diferents apartats:
. Espais .- Aquest curs s’ha fet una modificació horària des de P3 fins a 6è. Es treballarà de
diferent manera diferents àrees del currículum (matemàtiques, català, anglès, plàstica, castellà,
medi) La repartició dels alumnes serà per Cicles i es treballarà en períodes de diferent durada,
en funció de diferents criteris : Edat dels alumnes, contingut de l’espai.
Es faran unes rúbriques per avaluar els espais.
El Xavier va llegint i explicant els objectius i es van aclarint els dubtes que van sortint.
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4.- Sortides escolars 2017-2018
Es passa la documentació de la proposta de sortides pel curs 2017-2018.
Els cobraments seran trimestrals amb un preu fix.
.Colònies.- Aquest curs es faran colònies des de 1r. fins a 5è. Es faran a l’abril. És la mateixa casa
que l’AMPA contracta per fer les colònies a final de curs. Miraran de buscar un altre lloc.
Els alumnes de 6è aniran sols al juny.
Queden algunes sortides per confirmar, que ja us les anirem informant quan calgui.
5.- Informacions ED
•
Inici de curs.Ha estat una mica complicat. L’acabament de les obres d’adequació de l’aula de P3, es va fer
la darrera setmana d’agost. I per tant no estava tot acabat, encara estem pendents d’alguna
cosa.
Hem tingut noves incorporacions de mestres:
P3
Neus Cabrero
P4
Carme Villaécija
TEI
Ada Fabra
Raquel Gorbe per fer la substitució de l’Èlia Novella
Anna Batista per fer la substitució de la Judit Blázquez
Marta Areny per cobrir el 60% de la jornada de la Núria López (d’Ed. Especial)
5è B
Paquita Monedero
Conserge
Jesús Dacasa
•
Obres.Es mostra la darrera documentació que tenim i els plànols amb la temporització de la previsió
d’obres.
Hi ha pendent una reunió amb el Consorci el proper dimarts dia 7 de novembre.
S’ha demanat una reunió per informar a les famílies. Està previst fer-la abans que acabi els
trimestre.
•
Jornada continuada.Recordem el document que es va presentar a les famílies fa dos anys i acordem revisar-lo per
donar-lo a l’AMPA, per tirar endavant la proposta de fer la jornada continuada, almenys, fins
que durin les obres.
•
Escoles més sostenibles.Al llarg del curs es fa la recollida de paper amb posterior registre a finals de curs per saber
quants arbres hem pogut salvar.
Els alumnes de 5è seran els encarregats de passar les dades amb un excel.
També estem pendents de buscar un lloc per ubicar l’hort quan ens facin les obres.
•
Fotos Bloc.Les famílies podran entrar al Bloc per veure les fotos que s’han fet al llarg del curs i poder
descarregar-les. Per raons de seguretat s’haurà d’introduir una contrasenya, que ja facilitarem
en el seu moment.
•
Informes Primària.Aquest curs es faran els informes de Primària amb el format que ja es van presentar a finals del
curs passat. Estem pendents que el programa funcioni adequadament per introduir les notes
parcials del primer trimestre amb el nou format.
• Ed Especial.Aquest curs tenim tres mestres que fan l’Ed. Especial repartits de la següent manera:
. Rosa Anglada
Ed. Infantil
. Núria López
C. Inicial i 3r.
. Marta Areny
4r. i C. Superior.
•
Casal d’estiu.No tenim clar si es podrà fer. Hi ha la possibilitat de no fer-ho en funció de les limitacions físiques
que comportaran les obres.
•
Patis oberts.Aquest curs el pati de l’escola no ha obert els diumenges. Un dels motius, que des de l’escola
s’ha explicat, és la falta de seguiment i manteniment del mobiliari i espais del pati per part de
les entitats responsables d’aquesta iniciativa “Patis Oberts” des de que es va començar, i una
altra l’inici de les obres i la manca d’espais per l’ocupació de materials i maquinari.
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6.- Precs i preguntes
. Els pares pregunten com es reparteix el temps de migdia.
Des de l’escola s’informa que hi ha unes activitats programades per cada dia.
Hi ha famílies que, les darreres dues setmanes, han comentat que hi ha alguns conflictes a l’hora
del pati de migdia. Manca de respecte en general envers els companys i els adults.
És un tema que els inquieta una mica, ja que veuen que cada curs va passant en cursos
d’alumnes més petits.
Es comenta la possibilitat de fer alguna intervenció externa.
El Xavier explica que ja estem fent un assessorament adreçat als mestres dels alumnes més
grans. (conductes disruptives). I que és un tema que es va treballant al llarg dels cursos.
. Demanen informació sobres les hores de vetlladora que tenim a l’escola.
A l’escola tenim 10 hores setmanals de vetlladora i una jornada d’una auxiliar d’Ed. Especial.
. Jornada continuada.Els pares estan d’acord en portar endavant la proposta de fer la jornada continuada.
. Dia 21 de desembre.Volen saber si l’escola estarà tancada el dia 21 de desembre, dia de les eleccions. A dia d’avui
no tenim cap notificació oficial del que hem de fer. Ja els informarem quan sapiguem alguna
cosa.
. Patis oberts.Es demana fer un comunicat a les famílies perquè estiguin informades. Des de l’escola es
considera que no depèn de nosaltres i que des de Patis oberts han de donar aquesta
informació.
Es farà un full informatiu per posar-lo a la porta.
Propera reunió un dilluns del mes de febrer a les 16’45h.

Sense cap més tema el director dóna per acabat el C. Escolar, de la qual, com a secretària estenc aquesta
acta.
Vist i plau

La Secretària Acadèmica
Virgínia Garrido

El Director del Centre
Xavier Planes
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