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En aquesta reunió es van explicar les línies d’actuació generals de l’escola d’aquest 

curs escolar i es va aprovar la Programació General Anual del 2017-18. Es va fer un 

repàs de les línies d’actuació dels diferents cicles, les comissions i coordinacions ,així 

com també es van repassar els objectius generals i propostes de millora d’aquest curs 

que van relacionades amb el Projecte de Direcció (2014-18). Es va explicar la 

Formació interna que fem a l’escola “ La construcció d’una línia metodològica”. 

Un altre punt van ser les modificacions del pressuposat, les quals van quedar 

aprovades. 

Al torn obert de paraula l’AMPA va explicar la comissió mixta AMPA-Escola de 

Convivència. Una comissió de l’escola que ja fa temps que es porta a terme, però a 

partir d’aquest curs un cop al mes també hi participarà un membre de l’AMPA. Es va 

fer la primera trobada i es va valorar positivament per part de l’escola i de l’AMPA. 

També l’AMPA va informar del canvi de junta. Escola i AMPA van recordar que la 

setmana vinent s’engegarà al segon torn el Projecte Servim-nos de menjador. Un 

representat del sector famílies del Consell Escolar va exposar una inquietud que li van 

fer arribar algunes famílies relacionada amb el moment de recollida dels alumnes  

quan aquests no són a l’edifici on assisteixen cada dia.  

Finalment, en aquest mateix apartat del torn obert de paraula l’Equip Directiu va 

explicar que aquest any s’acaba el projecte de Direcció i per tant, s’haurà de presentar 

per part de l’escola un projecte nou. 

Pel que fa a les reunions del Consell Escolar ordinàries que s’han concretat són les 

següents: dimarts 6 de febrer (aprovació si s’escau de pressupostos econòmics i 

presentar el del 2018), dimecres 4 d’abril (apartat del Consell Escolar de les NOFC), 

dijous 31 de maig (aprovació del calendari, jornada intensiva i horaris del proper curs 

escolar), totes a 2/4 de 6 de la tarda a la sala de mestres de primària. La comissió 

econòmica també va acordar reunir-se el dilluns dia 5 de febrer a ¼ de 6 de la tarda a 

secretaria. 

 


