Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
ESCOLA LES PINEDIQUES

Benvolgudes famílies,
Tot seguit us exposem els temes que es van tractar a la reunió de Consell Escolar
del dia 2 d’abril de 2019.
En un primer punt es va recordar que el curs passat va finalitzar el mandat de
direcció de la Marta Ramírez. Amb el compromís d’un curs més, Ramírez és qui ha
estat la directora aquest any. En total hauran estat 7 cursos. La Marta està contenta de
l’experiència i agraïda als suports rebuts d’aquests anys que ha exercit el càrrec. En
aquesta reunió de Consell Escolar es notifica que hi ha una candidatura presentada
per exercir el càrrec en els propers quatre cursos. L’Eva Sala és la mestra que ha
presentat la candidatura. El Projecte de direcció de l’Eva es defineix com un projecte
obert on tothom hi té cabuda.
Seguidament es procedeix a escollir els representants del Consell Escolar de la
comissió d’avaluació de la candidata a direcció.
A continuació es presenten i s’aproven diversos documents:
•

Pla d’emergència a Primària: s’explica que s’ha actualitzat el nou document
tenint en compte les noves instal.lacions i de la normativa vigent.

•

Protocol d’assetjament de l’escola Les Pinediques: s’exposa el treball de síntesi
i recopil.lació que s’ha fet per crear un document propi de centre a partir de la
formació rebuda “Aquí Prou Bullying” i també dels documents que té publicat el
Departament. El document base es penjarà al bloc de l’escola per tal de fer-lo
accessible a tota la comunitat educativa. Així com també s’afegiran uns
enllaços amb material per a les famílies. Paral.lelament el centre té el
document amb tots els annexos de cada àmbit que compartirà amb tot l’equip
docent de l’escola.

•

Pla Tac: S’informa dels objectius, de les tasques i dels indicadors del
document. Així com també s’informa de la seva planificació.

En un altre punt de l’ordre del dia, el Consell escolar expressa el seu suport i el
condol més sincer a la família Bouzouf per la mort del seu fill, en Mohamed. En
aquest mateix punt el Consell Escolar decideix fer arribar a l’Ajuntament un escrit on
s’exposa la preocupació per la poca seguretat dels vianants que transiten per la
carretera de Balenyà i es demana que es prenguin les mesures de prevenció
oportunes per tal de minimitzar el perill d’aquest espai urbà.
També en aquesta trobada s’informa que, en resposta a la proposta feta des de
l’escola i en Consell Escolar, l’Ajuntament portarà a terme en breu una intervenció en
la zona del voral de l’aparcament de primària tot instal.lant una barana de fusta i fent
un camí amb grava per on podran passar els vianants un cop s’hagi aparcat amb
bateria a l’aparcament.
Finalment, es comparteixen les activitats que es tenen previstes el dia 1 de maig en la
celebració dels 40 anys de l’escola.
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