ACTA REUNIÓ CONSELL ESCOLAR ESCOLA BRESSOL “LA PITOTA” CURS 2016‐2017
Data: 1 de desembre de 2016
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Escola Bressol “La Pitota”
Assistents:
 Mercè Riera, Directora de l’escola
Laia Sánchez, mestre de l’escola
Lurdes Torras, mestre de l’escola
Judith Codina, dels pares i mares
Anna Garrós, dels pares i mares
Laia Font, regidora d’Educació, Ajuntament
 Heleni Munujos, tècnica d’Educació, Ajuntament
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta anterior
Presentació dels membres del Consell Escolar
Valoració de l’inici de curs
Informacions vàries
Torn obert de paraula. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:
PUNTS PRIMER I SEGON
La directora de l’escola saluda als assistents I presenta la regidora entrant de Cultura, Educació
i Joventut, Laia Font, i llegeix l’Ordre del Dia, seguint el qual s’aprova l’acta del Consell anterior
i es presenten el nous membres del Consell escolar:
Laia Sánchez, mestre de l’escola
Judith Codina, dels pares i mares
Anna Garrós, dels pares i mares
Laia Font, regidora d’Educació, Ajuntament
 Heleni Munujos, tècnica d’Educació, Ajuntament
La composició del Consell Escolar queda constituïda tal com es mostra a l’apartat *Assistents
d’aquesta Acta.
PUNT TERCER
La directora del centre presenta el Pla Anual 2016‐2017, en el que s’expliquen els objectius a
treballar durant el curs, el projecte educatiu de l’escola, els objectius específics per a cada
aula, les sortides i celebracions i les activitats organitzades tant per l’escola com per l’AMPA.
En altres apartats el Pla Anual detalla l’organització i funcionament de l’escola. S’adjunta el
document al final d’aquesta Acta.
Un dels punts nous al Pla Anual d’enguany, és el de la formació conjunta de l’equip educador
seguint el model de projecte educatiu de Reggio Emilia.

Igualment, com a novetat, la directora explica que enguany s’ha eliminat l’esmorzar a l’escola.
En comptes d’interrompre les activitats per dedicar un temps a l’esmorzar, els nens arriben
esmorzats i prenen una peça de fruita o galetes, que aporten els pares i l’AMPA, i han avançat
el dinar a les 11:30 – 12h
Una altra novetat d’aquest curs, és l’entrada dels pares a l’aula quan acompanyen o vénen a
buscar els nens. La directora demana als representants del pares i mares com ho valoren els
pares i aquests diuen que la iniciativa ha rebut per part de tots els pares una molt bona
acollida.
La directora demana als representants dels pares i mares la seva opinió sobre la iniciativa de
comunicar‐se amb els pares via Twitter, a través del qual fan arribar a les famílies, fotografies i
vídeos de la marxa de les activitats en temps real, propostes, recordatoris i articles d’interès.
Piulen diàriament. Les representats dels pares/mares responen que en conjunt els pares
agraeix la possibilitat de veure com realitza les activitats el seu fill en temps real. La directora
comenta que és una manera d’apropar‐se a les famílies, de ser més transparents i de
complementar amb l’agenda diària.
La regidora d’Educació, exposa les noves taxes per al curs 2017‐2018 i que estan a exposició
pública per a l’aprovació definitiva. Van lligades a la regulació dels horaris, un cop aquests han
estat establerts s’ha procedit a modificar les taxes en correspondència.
Les taxes són les següents:
QUOTA TRIBUTÀRIA

EUR

Tarifa 1. quotes mensuals
‐Escolarització jornada completa: 8:45 a 17:00 (dinar i berenar inclòs)
‐Escolarització jornada completa: 8:45 a 12:00 – 15:00 a 17;00 (sense dinar)
‐Escolarització jornada completa: 8:45 a 13:00 – 15:00 a 17:00 (dinar inclòs)
‐Escolarització mitja jornada: 8:45 a 12:00 (sense dinar)
‐Escolarització mitja jornada: 8:45 a 13:00 (dinar inclòs)
‐Escolarització mitja jornada: 8:45 a 15:00h (dinar inclòs)
‐Acollida matí (8:15 a 8:45)
‐Acollida tarda: de 17:00 a 18:00h
Tarifa 2. Quotes diàries (dies puntuals)
‐Dinar
‐Acollida matí
‐Acollida tarda
Tarifa 3. Quotes anuals
‐Matriculació (1r any)
‐Assegurança anual (2n i 3r any)
‐Material

175€
145€
165€
105€
125€
135€
10€
20€
5€
2,50€
5€
52€
15€
20€

La directora i l’equip educatiu demanen als representants de pares i mares el màxim respecte
pels horaris d’arribada i sortida per part del pares.
Pel que fa a les sortides i activitats, la directora explica que s’han programat de manera que
abasteixin els vuit punts de la intel∙ligència múltiple de Gardner, de manera que cada activitat
relaciona diversos objectius escolars. A començament de curs es fa la combinació d’activitats
amb els aspectes diversos a treballar i es programen les sortides de forma setmanal. Aquest
mètode promou l’autonomia i la independència del nen. Les representants dels pares i mares
ho corroboren amb l’experiència dels seus fills. La directora afegeix que els espais

d’aprenentatge també influeixen a esperonar l’autonomia del nen, que tria el que li ve més de
gust. A més a més, de les programacions d’aula que setmanalment es pengen a fora les aules.
En aquest punt s’especifica que enguany no hi haurà visita dels patges reials a l’escola i que en
el seu lloc es farà una xocolatada a càrrec de l’AMPA.
PUNT QUART
Actualment, al centre hi ha una tècnica d’educació infantil, Laia Arufe, en pràctiques als
matins, que volta totes les classes. A partir del proper mes de gener, s’incorporarà una altra
mestra en pràctiques, l’Eva Punsola, procedent de la Universitat de Vic.
La directora agraeix a l’AMPA l’aportació en materials per a l’escola i a continuació explica la
participació dels nens de l’aula de 2 a 3 anys en el Projecte CAOS, organitzat per ArtVic (Centre
d’Arts Contemporànies de Vic). L’escola ha triat el tema artístic del Caos emocional. El projecte
es desenvolupa entre entre els mesos de novembre i abril treballant diàriament les emocions.
En resposta a una mare s’explica que van començar treballant “la vergonya” a base de
ganyotes, etc. Un dels objectius del projecte és acabar plasmant d’una forma artística el treball
realitzat, el qual s’exposarà a Vic i estarà obert als visitants.
La tècnica de cultura demana valorar l’activitat extraescolar “Música per nadons” que s’ha
iniciat aquest curs i la directora respon que només n’han sentit comentaris positius.
La directora demana als pares que es comuniquin amb l’escola per tal de millorar en tots els
aspectes possibles. Una representant dels pares/mares valora molt positivament el fet de
poder entrar a l’aula amb el nen.
Es pregunta per les excursions, de les que ja se n’han fet tres, i la resposta és que els nens,
cada cop més, saben anar sols i agafar‐se a la corda de manera autònoma. També ressalten la
confiança dels nens amb totes les mestres, ja que tots els espais de l’escola estan oberts
facilitant la convivència i el coneixement d’uns i altres.
I no havent‐hi més temes a tractar, finalitza la sessió a les 19:20.

La Tècnica d’Educació
Heleni Munujos

La directora de l’Escola Bressol
Mercè Riera

