REUNIÓ CONSELL ESCOLAR, DIA 1 de FEBRER de 2017
Assistim per primer cop Mireia Medina i Joaquim Rigola com a representants dels pares dels alumnes, a
més de Ruth Isidro com a representant de l'AMPA.
La reunió va ser llarga i intensa, i us voldríem resumir en uns pocs punts allò que creiem cal destacar:
1) INFORMACIÓ ALS PARES, COMUNICACIÓ I VISIBILITAT DE l'ESCOLA
Creiem que un punt molt important a l'Escola és la informació, i en aquest sentit hem demanat que es faci
un esforç per millorar la comunicació amb els pares. Manifestem que entenem que hi ha punts que
necessiten els seus temps i procés i que no cal comunicar-ho tot, però que cal una millora en aquest sentit.
En resposta a aquesta demanda els propietaris i la direcció s'han mostrat sensibles i entenen s'ha de posar
més èmfasi a l’hora d’informar als pares sobre els diferents projectes que es volen tirar endavant.
Ens han comentat que s’està elaborant un pla de comunicació, així com també es té molt present que cal
fer una remodelació de la pàgina web de l’escola. Ens han convidat a pensar estratègies o aspectes que
puguin ajudar a millorar tota aquesta vessant.
En línies generals, vam exposar que calia donar més visibilitat a l'Escola.
2) PLA EDUCATIU DE CENTRE
A Cultura Pràctica es va aprovar l’últim Pla Educatiu de Centre (PEC) el curs passat. Hem demanat poder
disposar de l’esmentat document i que d'alguna manera, creiem que se n’ha de fer difusió al col·lectiu de
pares i mares. Pensem que és important que totes les famílies coneguin l’existència d’aquest Pla i que
puguin entendre les directrius de la nostra escola. En aquest sentit, la direcció ha proposat fer-ne un resum
i penjar-lo a la pàgina web per tal que tothom que vulgui, ho pugui consultar.
3) NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE (NOFC)
De la mateixa manera, ens van informar que la direcció està treballant per enllestir les Normes
d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC), elaboració del qual ha estat aturada durant un temps.
Se’ns ofereix la possibilitat de participar en aquest procés en el moment en què es disposi d’una primera
proposta. Així doncs, els representants del pares al Consell Escolar ens comprometem a col·laborar i
ajudar en tot el que puguem. Considerem que es un aspecte molt important no només pel funcionament
del Centre, sinó també com a eina pels pares per tal d’entendre les directrius del mateix.
4) OBRES, ESPAIS i NOVA UBICACIÓ DE l'ESCOLA
En referència al tema del desenvolupament de les obres d’adaptació del Casino, hem expressat el nostre
desig de saber quina és la situació actual, atès que fa temps que les informacions son confuses, i que
sovint no venien de cap font fiable. Després d’haver-nos exposat un seguit de diverses dificultats que han
anat esdevenint en el temps, se’ns comunica que s’hi han anat fent coses i que s’hi continua treballant.
En resposta però als nostres neguits, es decideix crear una Comissió d’Espais dins el Consell Escolar amb
una sessió monogràfica per tal de parlar d’aquest tema. Els representats dels pares al Consell Escolar
estarem encantats de participar-hi.
Salutacions cordials,

Joaquim Rigola
Mireia Medina
Ruth Isidro

