      ACTA DE REUNIÓ PARES DELEGATS i DIRECTOR

Nº REUNIO
1

Data
9/Nov/2017

ETAPA
Infantil i primària.

Nº assistents
8

Rep.AMIPA
3

Temes tractats
1-  Informació del director del Consell Escolar de 2 de Nov d’aprovació de la PGA.
2-  Recordatori de simulacre i novetats del pla d’autoprotecció. ( Plànols d’evacuació)
3-  Informació de la reforestació vora l’escola de dia 30 de novembre.
4-  Dubtes/ queixes/ propostes per cursos.

Resum del desenvolupament de la reunió /acords:
-

Les famílies poden consultar la programació general anual, aprovada pel Consell
escolar, a la web del centre, a l’apartat de normativa.

-

El simulacre es farà durant la 2a quinzena de novembre.

-

Dia 30 de novembre l’alumnat de 5è i 6è sembrarà dues fileres d’arbres (alzines i
ullastres) a l’esplanada de terra vora l’escola, amb el departament de medi ambient de
l’Ajuntament i en Xesc Sans del projecte “Ses Quarterades que m’agraden”.

-

Els butlletins de notes del 1r trimestre es donaran dia 20 de desembre i adjuntarem
les entrades pel concert de Nadal a Sa Societat dia 22 de desembre.

-

Algunes famílies del grup de 3 anys demanen entrar per dalt a les 9h els dies de pluja.
Després de valorar els “pros i contres” es desestima la petició per motius de seguretat, ja
que és l’hora d’entrada dels mestres al pàrquing a més d’alguns cotxes que ( de forma
incorrecta i perillosa) aprofiten l’entrada del pàrquing per donar la volta.

-

El grup de 1r demana més arbres al pati. El director explica que és una idea compartida
pel nou equip directiu i l’AMIPA, que de fet ja es van sembrar dos arbres nous l’estiu
anterior i que per enguany es va sol.licitar plantar més a l’Ajuntament però van dir que no
per la problemàtica de les arrels que rompen els trèspol. Per aquest motiu estam
estudiant alternatives, però ens comprometem a seguir fent un pati més verd i agradable.

-

El grup de 4t, tot i que reconeix que els deures han baixat respecte al curs anterior, i ho
comparteix el grup de 3r, demana intentar establir uns dies fixos de deures. Tal com li va
explicar la mateixa tutora posteriorment a la reunió, això és molt complicat de fer ja que
són tasques que no han acabat a classe i si envia feina “extra” deixa molt de temps per
entregar.

