Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
ESCOLA LES PINEDIQUES

Benvolgudes famílies,
Tot seguit us adjuntem un resum del Consell Escolar del dia 9 de juliol.
En aquesta trobada es va portar a terme la presentació i traspàs al nou Equip
Directiu format per Elena Dot com a Cap d’Estudis, Olga Mayans com a
Secretària i Marta Ramírez a la Direcció. Es va agrair també la feina i la
dedicació portada a terme per part de les persones de l’Equip Directiu que surt;
la Maria Rovira com a Secretària i la Cinta González com a Cap d’Estudis.
En aquesta mateixa reunió es va recordar la demanda feta a l’Ajuntament de la
intervenció que cal fer al gimnàs de l’edifici de primària, així com també es va
presentar al Consell Escolar l’escrit que es farà arribar a la Directora dels Serveis
Territorials de la Catalunya Central en relació a l’estat del sostre del gimnàs de
primària.
Es va presentar i aprovar el document de la Memòria 2017-18 tot explicant els
apartats que fan referència als objectius de millora, les línies d’actuació de les
comissions i coordinacions, com també les valoracions de les novetats més
destacables de cada cicle.
Un altre document que es va presentar i aprovar va ser el Pla de Funcionament
de Menjador i migdia de l’escola. Un projecte que gira entorn al projecte “Servimnos”.
El Consell Escolar va aprovar les sortides que es duran a terme pel poble durant
el curs 2018-19. D’aquesta manera es podrà enviar l’autorització a les famílies
abans de començar el curs.
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També es va donar a conèixer que el mestre Antoni Pérez entra a formar part
del Consell Escolar en substitució d’una mestra que està de baixa.
En aquesta reunió també es va recordar que hi ha dues mestres que es jubilen
a l’escola; la Maite Pujol i la Dolors Rabionet. Es va agraïr a la Dolors Rabionet
la tasca portada a terme al Consell Escolar.
Es va aprofitar aquesta reunió per recordar que el proper curs toca renovació
del sector famílies i mestres del Consell Escolar. Es va acordar reunir-nos el
proper dia 7 de novembre a 2/4 de 6.
Finalment es va desitjar unes bones vacances d’estiu.
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