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RESUM CONSELL ESCOLAR  
DATA: 7 de novembre de 2018 
 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Us adjuntem un resum dels temes que es van tractar a l’últim Consell Escolar: 
 

• Programació General Anual del centre. 
• 40 anys de l’escola Les Pinediques. 
• Passos de vianants i vorera de l’aparcament en bateria. 
• Eleccions al Consell Escolar. 
• El gimnàs de primària 
• Torn obert de paraula. Vaga del dia 29 i resum de les diferents comissions: 

Resum plenari del CEM i de la comissió de menjador. 
 
Es comença la reunió elaborant els punts de l’apartat del Consell Escolar. Tot seguit 
s’exposen les principals línies d’actuació de l’escola d’aquest curs. Es repassen les 
línies d’actuació de cada cicle així com també de les diferents especialitats i comissions 
de l’escola. S’informa de l’eix transversal de l’escola: els 40 anys de les Pinediques; i 
també de les diferents cantates que aquest any portarà a terme i participarà l’escola. 
 
Aquest any l’escola fa 40 anys i des del Consell Escolar es concreten diferents 
aspectes. Serà una festa oberta a tot el poble. Es valora decidir un dia per la celebració 
de l'efemèride. Des del Consell escolar s’estableix com a data el dia 1 de maig perquè 
és un dia festiu i no s’escau amb pont. Seguidament es concreta alguna de les activitats 
que es portaran a terme aquell dia. També s’informa que el reportatge que està 
elaborant el Grup de Recerca Local es projectarà aquell dia a l’escola. Conjuntament 
l’associació i l’escola ubicaran durant aquells dies un recull fotogràfic dels 40 anys a 
l’escola. S’agraeix la gran tasca del Grup de Recerca Local. 
 
Pel que fa a l’apartat dels passos de vianants i vorera de l’aparcament, es demana a 
l’Ajuntament que faci una revisió per vetllar per la seguretat dels vianants ja que en 
diversos moments es creua pel mig de la carretera perquè no hi ha altra opció. En 
aquest mateix apartat es comenta la preocupació dels infants que juguen a la Roca 
mare i porten a terme salts perillosos. Es decideix que ajuntament i escola faran una 
circular conjunta i la faran arribar a les famílies de l’escola perquè en siguin 
coneixedores dels fets. 
 
S’informa del procés i de totes les dates d’elecció del Consell Escolar que es va iniciar el 
dia 5 de novembre. Es recorda que les eleccions seran el dia 28 de novembre a 2/4 de 
5h de la tarda. La constitució i la presa de possessió s’ha de fer abans del dia 21 de 
desembre. 
 
Pel que fa al gimnàs, s’informa que es van caçar els animals que hi habitaven i a 
principis de setembre es van portar  terme les obres necessàries per tal de poder 
accedir de nou al gimnàs. Les obres havien d’anar a càrrec del Departament però això 
requeria haver-se d’esperar que s’aprovessin els nous pressupostos.  Veient això 
l’ajuntament es va fer càrrec de les obres. 
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Es demana si s’ha parlat de la vaga del dia 29 a nivell d’escola i es diu que no se n’ha 
parlat. Es recorda que és un dret individual que té el treballador/a. 
 
En aquest apartat es comença explicant els punts que es van tractar a l’últim plenari del 
CEM: 
 

• S’informa que per Santa Cecília (22 de novembre) es portaran a terme dos 
espectacles.  

 
• El quadern de debat familiar que es va fer arribar a les famílies el  curs 

passat. Es van recollir el 40%. Es va donar les gràcies pel suport rebut. Es farà 
arribar el buidatge dels resultats del quadern a les escoles. Un 78% de famílies 
el van valorar positivament. 
  

• S’informa de la cantanta que es portarà a terme des de l’escola de Música 
conjuntament amb les escoles del municipi. 
  

• S’ explica que s’està elaborant un document per aconsellar a les famílies a partir 
de quina edat s’aconsella l’ús del mòbil. El document es farà arribar abans de 
Nadal. 

 
• Es dona a conèixer que es vol treballar el tema de l’assetjament a partir dels 

infants. Es preveu a partir del 2n o 3r trimestre. 
 

• S’informa que al Puntal hi assisteixen entre 40 i 50 alumnes. 
 
Tot seguit s’exposen els principals punts de la reunió de la comissió de menjador . 
 

• Ha augmentat el número d’infants usuaris i també el número de monitors i 
monitores al servei del migdia. 
  

• S’explica l’organització de les rutines de cada edifici. 
 

• S’exposen  algunes propostes d’activitats i es demana que es faci arribar a 
l’AMPA per tal de poder fer-ne difusió. 

 
• S’exposen els eixos principals del Projecte pedagògic d’aquest any «El menjador 

que somio». Enguany es basa en les intel·ligències múltiples i l’objectiu és donar 
espais als infants per tal que puguin dir la seva sobre el què passa i com és el 
seu menjador. 
  

• Des de la comissió es demana que es vetllin algunes rutines que estaven 
 assolides i que aquest curs s’han perdut. També es demana que es 
treballi i vetlli el tema pedagògic de l’estona del menjador per tal de treballar tots 
en la mateixa direcció. També s’exposen les aportacions que van sorgir a 
l’Assemblea de l’AMPA. 
  

• La comissió també demana que es vetlli perquè les dietes per celíacs siguin les 
mateixes que la resta del menú estàndard. 
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• El centre presenta a l’empresa un projecte pedagògic sobre el malbaratament 

dels aliments als menjadors escolars. S’acorda que l’empresa demanarà una 
reunió amb la Mancomunitat per tal de rebre més informació. 

 
• Des del centre es demana sobre l’estat del concurs per la gestió del servei. El 

Consell Comarcal informa que s’acabarà amb l’empresa actual. 
 


