Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
ESCOLA LES PINEDIQUES

RESUM CONSELL ESCOLAR

Tot seguit us adjuntem un resum del Consell Escolar del dia 12 de juliol:

En primer lloc es van aprovar les actes anteriors.
Tot seguit es van donar a conèixer els resultats de les proves externes de les
competències Bàsiques i Diagnòstiques d’aquest curs. Es va fer una petita
explicació descriptiva i es va informar de l’anàlisi evolotiu que es fa mitjançant
dos documents d’elaboració pròpia que l’escola té.
El següent punt de la reunió va ser explicar el document de la Memòria del curs
2016-17. Es va fer un repàs del que s’ha estat treballant aquest curs des dels
diferents cicles, comissions, formacions, col·laboracions, visites d’escola i es van
comentar algunes propostes que es portaran a terme el proper curs escolar.
Seguidament es van aprovar les quotes del proper curs que constaran en el
dossier de famílies que es farà arribar a les famílies durant el mes de juliol i
també es van aprovar les modificacions fetes del pressupost.
En el torn obert de paraula es va informar que l’escola havia tret llibres i això ha
fet que la quota de llibres d’aquest proper curs sigui més econòmica. Des de la
comissió de llibres es va donar a conèixer una proposta d’inversió. També en
aquest punt es va explicar la reunió que es va sol·licitar al Director del Serveis
Territorials per explicar-li les necessitats d’atenció educativa que presenta
l’escola en relació als alumnes amb necessitats. Pel que fa al sector famílies van
demanar que es fes arribar amb antel.lació la informació del que s’hagi d’aprovar
en les reunions de Consell Escolar. Finalment, es va agrair la tasca portada a
terme per tots els membres del Consell Escolar i també es va agrair en concret
els anys que la mestra Carme Nasplé ha dedicat al Consell Escolar. Es desitja a
tothom unes bones vacances d’estiu.
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