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 (3) 19-06-2018

Acta del Consell Escolar del dia
Curs 2017-2018
Nº: 3
Caràcter: Ordinari
Horari:16’45 a 18’30 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 Pares: Gemma Costas
Lloc: Biblioteca de l’escola

Ordre del dia:
1. Lectura i/o aprovació de les actes anteriors.
2. Calendari i horari curs 2018-19
3. Situació obres escola
4. Informacions E. Directiu
5. Precs, preguntes i altres
1. Lectura i/o aprovació de les actes anteriors.
Es donen per aprovades les actes anteriors
2. Calendari i horari curs 2018-19
La Normativa és la mateixa que el curs passat.
. Calendari escolar 2018-2019:
12 de setembre de 2018
Inici de les classes al segon cicle d’Ed. Infantil i Ed. Primària.
Del 22 de desembre de 2018 fins el 7 de gener de 2019, ambdós inclosos Nadal
Del 6 fins el 22 d’abril de 2019, ambdós inclosos
Setmana Santa
El 22 de juny de 2019 Acabem les classes a tots el Centres.
. Dies de lliure disposició: Proposta del Consell Escolar de Barcelona:
1er. Trimestre
2 de novembre de 2018
1er. Trimestre
7 de desembre de 2018
2n. Trimestre
4 de març de 2019
. -Horari escolar:
Horari de 9-12’30 i de 15 a 16’30.Jornada continuada (de 9 a 13 h.) dia 21 de desembre i del 10 fins el 21 de juny.
L’adaptació a P3 es farà com el curs passat, fent-la els tres primers dies d’escola.
Es dona per aprovat el calendari pel curs 2018-2019
3. Situació obres escola
A dia d’avui no sabem quan començaran. Sembla que de moment no enderrocaran tots a la
vegada, sinó que ho faran paulatinament, això ens permetrà disposar de més espais.
Des de l’escola hem proposat fer més lavabos a dalt, ja que seran 75 nens i una pica a la sala
gran, que serà la nova classe.
Encara estem esperant una resposta de com i quan es farà.
Pròximament vindran la Vicky (responsable del projecte) i l’Aleix Alexander (Project
Management)
La Sílvia Rostand (presidenta de l’AMPA) ens informa que ha parlat amb la Chus Sanz i que
intentaran enviar un correu a l’escola per concretar una mica més.

4. Informacions E. Directiu
• Jornada continuada.Resultats de la votació de la proposta de jornada continuada
Cens de pares:
438
Vots emesos:
240
Percentatge de participació: 54,80%
Recompte de vots:
Vots afirmatius:
108
Vots negatius:
132
Vots en blanc:
0
Percentatge:
Percentatge de vot afirmatiu:
45 %
Percentatge de vot negatiu:
55 %
Percentatge de vot en blanc:
0%
A les escoles del barri amb vot afirmatiu han estat les escoles:
Baró de Viver, La Maquinista i Eulàlia Bota.
Les votacions es podrien tornar a proposar en dos anys, sempre i quan i amb situacions
extraordinàries (obres) es consideri oportú tornar a plantejar el tema abans.
•

Menjador.Aquest curs tindrem una classe més per fer el servei de menjador. Fins el proper curs no
tindrem el nou espai, la capacitat del qual serà de 150 alumnes.
Aquest curs, complint la normativa de Departament, el preu del menjador serà de 6’20
€.
Una mare qüestiona si els petits no podrien dinar a l’aula. Des de l’escola li expliquem
que de moment hem de veure quants alumnes es queden, ja que en funció d’això es
necessitaria més personal i per tant un increment a la quota mensual.

•

Renovació E Directiu: S’informa que el proper curs la Virginia Garrido Sanz deixarà el
càrrec de secretària acadèmica i serà la Chelo Aznarez Rivero.

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

La Secretària Acadèmica
Virgínia Garrido

Vist i plau
El Director del Centre
Xavier Planes

