RESUM DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DEL 14 DE MAIG DE 2019
1.Preinscripció escolar per al curs que ve
Ens han informat que el districte vol ampliar les ràtios de P3 de totes les escoles de Gràcia
per tal d’assumir la demanda que ha superat l’oferta de places a escoles públiques del barri.
Celebrem que la demanda de places per a P3 a la nostra escola ha crescut enguany un
23% respecte a l’any passat. Es confirma la tendència a l’alça.
2.Projecte “patis”
El projecte per reformar els patis de l’escola està molt avançat. Ha sigut un procés on han
participat tots els alumnes, famílies i mestres de l’escola.
Després de recollir totes les propostes, s’ha fet un treball a les aules de definir les
actuacions prioritàries a cada pati, i ara tocarà estudiar els recursos necessaris per fer-ho i
començar-ho a implementar.
En paral·lel, l’escola s’ha presentat al pla pilot de l’ajuntament “Refugi climàtic” i hem estat
l’únic centre de Gràcia escollit. Només se n’han escollit 10 a tota la ciutat. L’objectiu del pla
és mitigar els canvis de temperatures degut al canvi climàtic.
El pla té una durada de tres anys i significarà una inversió a l’escola de 225.000 euros.
Entre les accions previstes, es començarà mesurant l’afectació sobre les persones i els
tècnics que l’apliquen treballaran tant en la reforma de les instal·lacions com incidint en el
projecte pedagògic i fent formació al professorat.
Aquest pla comporta que alguns dels canvis que es volien fer als patis, ara es facin dins del
pla de “Refugi climàtic”.
3.Observatori de la convivència
Una de les primeres tasques de l’observatori ha estat enviar un qüestionari a les famílies de
l’escola. Hi ha preocupació perquè hi ha hagut molt poques famílies dels cursos més grans
que hagin respost el qüestionari.
4.Calendari per al curs 2019-2020
S’aprova la proposta de calendari.
5.Menjador i temps de migdia
S’aprova novament la cessió de la gestió del menjador a l’AFA.
Una comissió de l’AFA, en contacte amb la direcció del centre, ha fet proposta de canvi de
l’empresa de gestió de l’espai del migdia, inclòs el menjador. Una assemblea de l’AFA ho ha
validat. Ha estat un procés llarg i s’ha fet amb l’objectiu que el temps de migdia s’incorpori al
projecte pedagògic de l’escola.
6.Primer Congrés d’Educació Pública
Decidim adherir-nos com a Consell Escolar al Primer Congrés d’Educació Pública de
Catalunya, que és previst que se celebri d’aquí a uns mesos.

7.Altres
D’acord amb les preguntes d’una família sobre la formació del professorat en primers
auxilis, la direcció explica que no és obligatori. Per normativa el professorat té unes
limitacions molt clares a nivell d’actuació sanitària i les indicacions dels departaments
d’Ensenyament i Sanitat és que els mestres només poden fer servir aigua i sabó, ni tan sols
donar medicines.
Hi ha vetlladores que sí que tenen formació específica.

