ACTA DE REUNIÓ PARES DELEGATS I DIRECCIÓ

Nº REUNIO
2

Temes

Data

ETAPA

8/02/2018

INF + PRIMARIA

Nº assistents
7

Rep.AMIPA
2

tractats

1- Informació del darrer Consell escolar.
2- Informació de nous programes al centre.
3- Aportacions/ queixes o suggeriments per cursos.
Resum del desenvolupament de la reunió /acords:
1) El director informa dels principals punts del darrer Consell Escolar :
Aprovació de la liquidació de l’any 2017/ balanç econòmic, Anàlisi
acadèmic 1r trimestre i coordinació amb l’IES Calvià. Canvi de plantilla a
partir del curs vinent amb una plaça més de llengua extrangera , valoració
conjunta de menjador i informació de la instal.lació d’una nova aula digital
per part de Conselleria ( a un aula de suport educatiu) i de 6 nous
ordinadors d’aula.
2) Informació de nous programes al centre:
●

Informació del nou programa d’acompanyament escolar :

Programa de suport educatiu a 5è i 6è subvencionat per Conselleria al qual
ens hem adherit i començat dia 30 de gener amb un grup de 8 alumnes amb
un mestre del centre (Jose Crespo) de 3 hores setmanals fora de l’horari
lectiu fins al 8 de juny. Es duu a terme el dimarts de 16h a 17h i els dijous i
divendres de 12:30h a 13:30h, i es fa un reforç sobretot d’expressió escrita i
matemàtiques a l’alumnat que més ho necessita.
●

Informació de la prova d’una nova metodología digital (SNAPPET) a partir
de març, de manera gratuïta i durant 8 setmanes a 3 r i 4t , basada en
l’aprenentatge a través de tablets.que faciliten la personalització del ritme
d’aprenentatge i el feedbak constant a la resolució d’activitats. Ho provarem
a l’àrea de matemàtiques.

●

Informació dels tallers mensuals a 5è de «Ciutats amigues de la infància» a
l’hora del treball de les emocions, de cara a millorar les habilitats d’escolta,
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torn de paraula, treball en equip...
3) Consultes/queixes/aportacions dels grups:
- Al grup de 6è es queixen del mal estat d’alguns mini-portàtils. El director
explica que aquesta és una dotació de Conselleria de fa vuit anys i que hem
anat reposant els que teníem a 5 è i 6è però ara ja no en tenim més i no hi ha
recanvis i arreglar els romputs no és viable. Per això estam provant noves
opcions per suplir aquest treball de la competència digital i ampliar-ho a 3 r i
4t. De moment el grup de 6è i 5è organitzaran aquesta feina a diferents
moments de cara a suplir els 3/4 que falten a 6 è ( Son 28 alumnes) amb els
de 5è.
- Al grup de 5è se li confirma ,amb el vist-i-plau del grup de 6 è, que agafaran
el relleu a la venta de coques i resta d’activitats per obtenir beneficis pel
viatge d’estudis a partir de la fira ovina on ja seran ells qui s’encarregaran de
la fideuà i paradeta.
- Al grup de 2n proposen donar alternatives per les reunions de famílies
dimecres a les 12:30h. El director informa que els tutors/es no tenen
problema per canviar el dia i/o hora sempre i quan es comuniqui a través de
l’agenda.
- Al grup de 1r proposen fer la Rua a l’horabaixa de cara a facilitar que les
famílies puguin acudir. El director ho troba una bona idea i ho proposarà a la
resta del claustre de mestres.
- Els representants de l’AMIPA animen a tothom a participar a la diada al
galatzó el dissabte 17 de febrer, recordant que han de comprar els tiquets
per l’arròs brut abans de dia 15 a n’Erina, Joan Jaume o Miriam Massanet).

Xim Pérez

