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Sessió de Consell Escolar 

Data: 7 de novembre de 2022 

Acords de la sessió 

 

 S’aprova l’acta anterior. 

 S’aprova la Memòria del curs 2021/2022. 

 S’aprova la Programació General Anual del curs 2022/2023. 

 S’aprova que a partir del mes de novembre s’actualitza l’aportació econòmica de 

l’espai de migdia per tal d’ajustar-la al marc normatiu actual. Les aportacions es 

publiquen a la web de l’escola.  

 S’informa que la junta de l’AFA portarà a l’assemblea de socis/es del dia 15 de 

novembre la proposta de gestió, a partir del segon trimestre, d’una aportació 

voluntària de les famílies que beneficiï al conjunt de l'alumnat per contribuir al 

projecte educatiu. 

 S’acorda que a partir d’avui es faran públics a la pàgina web de l’escola els 

acords presos a les sessions de consell escolar.   

 Es valora positivament la implementació i l’eina del diari d’aprenentatge. S’acorda 

que al mes de febrer l’equip de mestres en farà la valoració del seu ús durant el 

primer trimestre. 

 S’aprova el document on s’especifica la distribució de l’aportació econòmica 

d’aquest curs per conceptes. Es publicarà a la web de l’escola.  

 Es recull dues propostes de possibles formacions de l’equip de mestres: 

 Resolució de conflictes i cercles restauratius 

 Perspectiva de gènere   

 S’informa que des de la Fundació Joan Miró s’ha demanat la col·laboració d’una 

mostra d’infants de la comunitat de grans en el Premi biennal Joan Miró.  

 S’informa que el dimarts 29 de novembre a les 17:00 es lliuraran els Premis 

Agenda 2030 de Barcelona. L’escola va presentar una candidatura del projecte 

CUINES. 

 L’AFA informa que: 

 a principi de curs va començar la nova empresa d’extraescolars, on també 

s’ha incorporat una persona coordinadora de l’empresa que està cada dia 

a l’escola per ajudar a les famílies.  
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 els dos temes de la propera Escola de famílies:  

 Gènere i sexualitat  

 Neuroeducació 

 de les festes i activitats organitzades per l’AFA durant el primer trimestre:  

 Berenar de benvinguda a les famílies  

 Oncle Buscall  


