Escola Ignasi Iglésias
P.Torras i Bages, 108
Tel. 93 345 18 20
Fax. 93 346 32 12
08030 Barcelona
E-mail: ceipignasiiglesias@centres.xtec.es
http://www.bcn.es/ignasiiglesias

Ref (3) 15-06-2017

Acta del Consell Escolar del dia
Curs 2016-2017
Nº:3
Caràcter: Ordinari
Horari:15.30 a 16.30 hores

Assistents:
E. Directiu:
Xavier Planes, Teresa Teixidor, Virgínia Garrido
Sector Mestres:
Antònia Costa, Chelo Aznarez, Judit Clavel, Èlia Novella, Anna Martorell i Beatriz García
Sector Pares:
Rosario Calvo, Núria Costa, Gemma Costas, Iban Llorente i David Serrano,
Rep. AMPA:
Sílvia Rostand
Rep Sector PAS: Katy Sánchez
Rep. Ajuntament: Pedro Gómez
Absents: Mestres: Pares: Rosario Calvo
Lloc: Biblioteca de l’escola

Ordre del dia:
1.- Lectura i/o aprovació de les actes anteriors
2.- Calendari i horari curs 2017-2018
3.- Situació Obres escola
4.- Informacions E. Directiu.
5.- Precs, preguntes i altres informacions de l’AMPA
1.- Lectura i/o aprovació de les actes anteriors
Es donen per aprovades les actes anteriors
2.- Calendari i horari curs 2017-2018
. Calendari escolar:
12 de setembre de 2016 Inici de les classes al segon cicle d’educació Infantil i Educació
Primària.
Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos
Nadal
Del 24 de març al 2 d’abril de 2018, ambdós inclosos
Setmana Santa
22 de juny de 2017 Acabem les classes a tots els Centres.
. Dies de lliure disposició: Proposta del Consell Escolar de Barcelona:
1er. Trimestre
7 de desembre de 2017
2n. Trimestre
12 de febrer de 2018
3r. Trimestre
30 d’abril de 2018
Dilluns dia 25 de setembre serà festa per canvi de la Mercè que cau en diumenge.
Hem agafat els mateixos dies que fan les escoles del barri, proposats del Departament
. -Horari escolar:
Horari de 9-12’30 i de 15 a 16’30.Jornada continuada dia 23 de desembre i les dues últimes setmanes de juny de 9 a 13h.
L’adaptació a P3 es farà com el curs passat, fent-la els tres primers dies d’escola.
Es dona per aprovat el calendari pel curs 2016-2017
3.- Situació Obres escola
El proper dia 19 de juny es farà una reunió per parlar d’aquest tema.
Adequaran la masia per Ed Infantil:
. A la planta baixa P3
. Al primer pis P4
. Al segon pis P5

1

A l’ampliació de l’edifici de Primària:
A l’espai de l’actual gimnàs es farà el menjador i la cuina.
El gimnàs i la Biblioteca estaran situats a la planta baixa. La biblioteca molt a prop de l’entrada
principal de l’escola
Al primer pis les aules polivalents
Al segon i tercer pis estaran els aularis dels diferents cursos.
Està previst fer una reunió informativa amb les famílies de l’escola, es farà el proper curs.
Ens hem trobat algunes dificultats amb Patrimoni per fer les petites obres d’adequació pel proper
curs. Estem pendent que ens diguin quan començaran a fer-les.
Aquestes obres poden comportar limitació d’espais d’ús pel casal.
Ens han de confirmar la data de l’enderrocament del gimnàs per saber la disponibilitat al llarg
del curs.
4.- Informacions E. Directiu.
• Preinscripcions.. 27 de P3 en primera instància
. 44 en llista definitiva. Encara que tenim alguna família demanant matriculació. Hem
d’esperar que les dates de matriculació estiguin tancades.
• Menjador.El proper curs mantenim la mateixa empresa i el mateix preu 6’25€. Tindrem un monitor
més pel nou P3.
• Economia.Estem treballant amb el nou Programa Esfer@.
Aquest curs les quotes de sortides i material estran repartides per trimestres, amb una
quantitat fixa de 30 € cada trimestre.
Els llibres de reciclatge van a part.
• Informes.Els informes s’entregaran el proper dimecres dia 21.
Hem enviat a les famílies de Primària informació en referència al canvi d’informes que
hem hagut de fer en funció de la nova normativa vigent.
• Xarxes per al canvi.Aquest curs l’escola presentarà un projecte per afegir-nos a les escoles de la Xarxa per
al Canvi.
Tothom hi està d’acords, per tant queda aprovat pel Consell escolar
5.- Precs, preguntes i altres informacions de l’AMPA
. Es demana si hi ha possibilitats de fer una adaptació diferent pels alumnes de P3. Des de
l’escola s’explica que es pot tornar a parlar a claustre, però que s’han fet diferents modalitats, i
aquesta és la que millor ha funcionat
. Extraescolars i inici de les obres.L’AMPA està contactant amb empreses, per fer activitats, en principi pel primer trimestre i
ampliable, en funció de les dates de l’inici de les obres. Han de tenir la confirmació de
l’enderroc dels gimnàs.
. Plantilla pel proper curs.De moment sabem que hi ha un creixement de la plantilla, 21 mestres, però no quines persones
s’incorporaran al centre

Propera reunió dilluns a les 16’45

Sense cap més tema el director dóna per acabat el C. Escolar, de la qual, com a secretària estenc aquesta
acta.

La Secretària Acadèmica
Virgínia Garrido

Vist i plau
El Director del Centre
Xavier Planes
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