Resum Consell Escolar 2
Data: 4-12-19
Ordre del dia:
1. Revisió de les NOFC - Normes d’Organització i Funcionament de Centre.
2. Casal d’Estiu
3. Concurs de Perfils Professionals EGI
4. Plànols d’ampliació de l’escola
5. Precs i Preguntes

Desenvolupament de la sessió:
1. Revisió de les NOFC - Normes d’Organització i Funcionament de Centre
Una de les representants de les famílies fa algunes esmenes sobre el document: posa
èmfasi sobre la necessitat de parlar del benestar dels docents i felicita pel treball fet. A
més, demana la inclusió dels drets dels infants com a referent a tenir en compte a l’hora
de plantejar aquest document.
En referència a la Carta de compromís es proposa afegir l’objectiu comú de l’escola de
formar ciutadans crítics (infants capaços de recrear el món).
Pel que fa a la quota anual, l’AFA demana més informació per saber a on s’inverteixen
els diners que paguen a l’escola. També expressen malestar amb la idea que la quota no
sigui un impediment per a famílies desfavorides econòmicament. A més, preocupa la
possible funció compensatòria que pugui tenir aquest pagament i que les escoles es
vegin obligades a demanar diners extra a les famílies. Les famílies proposen que des de
l’escola es faci més pedagogia en aquest aspecte perquè s’entengui millor el pagament
de la quota.
2. Casal d’estiu
L’equip Directiu informa sobre les possibilitats d’ubicació del casal, tema del qual es va
parlar amb l’empresa Esguard:
-

Fer-lo a l’escola Anglesola

-

Consorci ha de buscar un espai i estan esperant una resposta.

-

Antic espai escola Entença. No sabem si serà possible.

Surt el tema d’una cuina pròpia conjunta que es demanaria amb l’escola Entença. L’AFA
s’interessa per l’estat de la qüestió i una persona de la Comissió de Menjador diu que
encara no s’ha arribat a cap conclusió i per tant cap resposta.
3. Concurs de perfils professionals
L’Equip Directiu informa que probablement es publiquin el concurs de places de perfils
professionals. Les persones que es presentin han de presentar un projecte. S’ha redactat
un document que recull informació sobre aquesta convocatòria.
4. Plànols d’ampliació de l’escola
S’ensenyen plànols sobre l’ampliació i diferents opcions sobre el pati que el Consorci
està intentant que sigui més gran del que s’havia pensat. Aquesta qüestió serà punt de
debat entre l’escola i el Consorci durant els pròxims mesos. La Comissió d’Equipaments
participarà d’aquest debat com a representants de l’AFA.
ACORDS
●

Seguint amb la llei de transparència, ens comprometem a publicar informació
referent a l’economia de l’escola a la pàgina web. Acordarem amb l’inspector
quina és la millor via.

●

A més, escriurem un argumentari sobre la importància del benestar a través de la
cura de l’espai per explicar a les famílies. L’AFA demana també que afegim un
comentari sobre la no discriminació de cap família per motiu de quota.

●

Quan tinguem notícies sobre les alternatives possibles, convocarem un Consell
Escolar Permanent per tal d’aprovar només el Projecte de Casal d’Estiu.

●

Aprovem la descripció del perfil EGI.
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