Resum Consell Escolar 1
Data: 28-10-19
Ordre del dia:
1. Descripció breu i context
2. Objectius del curs
3. Calendari Escolar
4. Aprovació del document NOFC
5. Previsió del calendari de trobades del CE
6. Precs i Preguntes
Acords:
-

S’aprova la PGA 19-20 i la Memòria del curs 18-19.

-

Es presenten les NOFC: normes d’organització i funcionament de Centre. Òrgans
col·legiats, Òrgans unipersonals, organització pedagògica del centre, organització
personal no docent, funcionament del centre, convivència del centre,
col·laboració i participació dels sectors de la comunitat, ... perquè els
representants de les famílies i AFA al consell escolar puguin fer-hi esmenes.
L’aprovació d’aquest document es posarà a l’ordre del dia del següent consell
Escolar amb les esmenes incorporades.

-

S’informa que s’ha creat la comissió mixta de convivència, per tal d’elaborar el
Projecte de convivència. És un document normatiu obligatori. El Consorci, obliga
a les escoles a desenvolupar el document de convivència amb col·laboració amb
les famílies.

-

L’Escola passa a formar part d’una zona de remodelació i pacificació de la
cantonada, i tenim cert marge de proposar o intervenir i triar el color / disseny
del motiu. Es recorda que aquesta intervenció és fruit de les demandes que porta
fent l’AFA des dels inicis de l’escola.

-

S’informa que s’ha comunicat a l’escola de forma oficial que l’Escola Entença
s’instal·larà de forma provisional el proper setembre a la cantonada de Provença,
a l’espera de trobar-los la seva ubicació definitiva.

-

Sorgeix el debat sobre les dificultats que tenim de trobar un espai per a realitzar
el Casal d’Estiu, sabent que hi haurà obres i que possiblement a l’escola no es

podrà fer. El consorci ja va dir l’any passat que no hi havia espai disponible, i
aquest any cal començar a moure i buscar alternatives.
-

Calendari de Consells Escolars:
o

4 desembre: aprovar casal d’estiu, aprovar NOFC.

o

29 de gener: pressupost

o

14 Maig: perfils, calendari curs següent i possibles noves extraescolars.

o

1 de juliol 9:30 aprovar memòria.

Escola Xirinacs i Representants de les famílies

