Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Xoriguer

CURS 2021-2022

Reunió Ordinària Consell Escolar

NÚM ACTA: 3

DATA: 14-10-21

Persones assistents: Aleix Vila (director), Eva Andreo (secretària), Anna Garcia (cap
d’estudis), Marta Soler, Marta Ebri, Mari Valverde, Lluïsa Balvin, Romà, Mònica Molera,
Laura José Maria i Cristina Molera.
Absents: Víctor López, Txell Argelagués.

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior (nº 2).
2. Lectura i aprovació de la PGA
3. Colònies i sortides
4. Proposta i aprovació de la persona representant de famílies a la Taula de
participació i planificació escolar.
TEMES TRACTATS:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior (nº 2). Resultat aprovada per majoria
absoluta.
2. Lectura i aprovació de la PGA 21-22. Les persones assistents fan esmenes
per modificar:

Grup p3-p4 ha de ser p4-p5; monitores de menjador; proves competències
bàsiques s’ha afegit l’explicació dels resultats; afegir les proves diagnòstiques de
2n i valoració dels resultats. Un cop feta aquesta última modificació la
publicarem a la web.
3. Colònies i sortides Llistat Sortides i Colònies 21-22
En principi Ampa es fa càrrec dels autocars. 1r pagament serà d’una mica més del 25% tal i
com s’havia acordat fa uns anys, ja que les cases de colònies actualment estan demanant una
primera bestreta sobre el voltant d’un 30%. 1r pagament serà al mes d’octubre.

4. Proposta i aprovació de la persona representant de famílies a la
Taula de participació i planificació escolar. Proposen en Guerau Arisa. I el
Consell escolar ho accepta.

Sense que hi hagi cap pregunta es dóna per finalitzada la reunió.

El director aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

Vist-i-plau del director
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