ACTA DE REUNIÓ PARES DELEGATS I DIRECCIÓ

Nº REUNIO
1

Data
8/11/2018

ETAPA
Infantil i primària

Nº assistents
8

Rep.AMIPA
1

Temes tractats

1- Benvinguda nou membres i recordatori de funcions.
2- Informació de candidatures i eleccions al Consell Escolar.
3- Informacions rellevats de la programació general anual al 1r trimestre.
4- Aclariments/ propostes de millora per cursos.

Resum del desenvolupament de la reunió /acords:
● Es dona la benvinguda a Na Malen Domingo de 3r i n’Aina Amengual de 3 anys i
es recorda que són representants del grup i per tant les queixes, suggeriments, etc
han d’estar consensuades.
● El director informa de que ja que només hi ha hagut dues candidatures de
representants de famílies al Consell escolar, no es faran eleccions i la junta
electoral farà un acta fent constància que les dues vacants queden cobertes
directament per na Francisca Santisteban Rotger ( mare de 1r) i na Isabel Miró Coll
(mare de 5è). Dimarts 4 de desembre es contituirà el nou consell escolar.
● Adavantam que els butlletins de notes del 1r trimestre es donaran el dijous 20 de
desembre i que divendres 21 es farà el concert de Nadal a Sa Societat.
● Explicam que la Programació general anual està publicada a la web del centre a
l’apartat de normativa.
● Informam que dimecres 21 de novembre farem una comissió de menjador amb
representants de pares i mares, direcció i empresa.
● Informam que aquest curs farem l’activitat de rei Carnestoltes però no sortirem al
poble.
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● SUGGERIMENTS/QUEIXES DELS DIFERENTS CURSOS:
- 4 anys : Expliquen que de vegades no hi ha sabó als banys d’infantil de menjador i
que fa olor a pixum. El director parlarà directament amb servei de neteja, el tema
del sabó és de fàcil arreglo, el tema de l’olor intentarem que millori, però l’equip
entra a les 14h i per tant entre el pati i aquesta hora no hi ha servei de neteja i és
normal que els petits no tenguin tanta cura.
- 2n : També comenten que falte sabó de vegades als banys.
- 5è : Es queixen de que la qualitat del puré del menjador ha empitjorat ( ho farem
sabre el dia de la comissió de menjador).
També informen de que un dia de pluja , a la sala d’audiovisuals,un monitor de
menjador va posar un video no adient ( Fortnite) per l’alumnat. El director ja ha
confirmat que va ser així apetició d’alguns alumnes que ja juguen i li ha
explicat al monitor i coordinadora de menjador que aquest joc és molt addictiu
i no el pot tornar a posar a l’escola, que han de ser videos que no incitin mai a la
violència.

A les 15:50h finalitza la reunió.

Xim Pérez

