
ACTA consell escolar 20/10/2022 

 

 

En data 27 d’octubre de 2022 es reuneix el consell escolar a les 18.00h. 

1.- Acta anterior. 

S’aprova l’acta anterior amb alguna esmena. 

 

2.- Pla general anual 2022-23 

La direcció va fer arribar el PGA a tots els membres del consell escolar. Comenta que, 
com és habitual, es van fent modificacions en la PGA segons avança el curs. 

Es comenta que s’han aconseguit 20h de vetllador setmanal per atendre alumnat amb 
necessitats educatives especials i que s’ha parlat amb EAP per intentar aconseguir-ne 
més. A part de la vetlladora passen per l’escola altres professionals externs (de la ONCE, 
del CDIAP, etc...). 

En el PGA estan explicades les propostes de millora, les modificacions en l’aprenentatge 
de la llengua anglesa, novetats específiques i novetats derivades de la implantació de la 
nova llei educativa LOMLOE. S’està treballant en un disseny diferent pels informes de 
notes per adequar-ho a la LOMLOE. 

Es comenten també  les diverses reunions programades, les concrecions en el calendari, 
els espais de participació, la organització general, canvis en les matèries optatives i 
itineraris específics, etc... . 

La representant de l’AFA explica que la socialització de llibres no acaba de funcionar i 
que des de la secretaria s’han de fer càrrec de tot. S’acorda que es parlarà de crear una 
comissió de llibres socialitzats en el proper consell escolar. 

Pel que fa al viatge de fi de curs de 4t d’ESO el professorat explica que la intenció és anar 
a Menorca 4 dies durant la tercera setmana de maig. 

Pel que fa a les competències bàsiques direcció explica que es deixaran de fer com fins 
ara però encara no se’n té informació detallada de com es faran. 

 

3.- Precs i preguntes 

.- La representant de l’AFA explica que aquest inici de curs l’AFA ha rebut més queixes 
de menjador respecte la qualitat i temperatura del menjar que el curs passat. 

.-.- Pel que fa a la festa del divendres anterior, el Castaween, es  comenta que va haver-
hi algun problema, que hi ha coses a millorar però que l’AFA està pendent de reunir-se 
per fer la valoració. 

 



 

.- Des del professorat es comenta que a la fideuà de l’AFA els alumnes de 4ESO van 
guanyar 77€ i  hi ha malestar entre els alumnes perquè consideren que és poca cosa pel 
temps dedicat. Des de l’AFA entenen que el guany és escàs i que s’ho hauran de 
replantejar.  

 

S’acorda el dijous 2 de febrer de 2023 com a data pel proper consell escolar 

 

 

 

S’aixeca la sessió. 


