ACTA REUNIÓ CONSELL ESCOLAR ESCOLA BRESSOL “LA PITOTA” CURS 2016-2017
Data: 28 de març de 2017
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Escola Bressol “La Pitota”
Assistents:
Ø Mercè Riera, Directora de l’escola
Ø Lurdes Torres, mestre de l’escola
Ø Ariadna Riera, mestre de l’escola
Ø Judit Codina, dels pares i mares
Ø Laia Font, regidora d’Educació, Ajuntament
Ø Heleni Munujos, tècnica d’Educació, Ajuntament
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta anterior
Presentació del nou personal docent
Valoració del segon trimestre
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 llegeix l’Ordre del Dia, seguint el qual s’aprova
l’acta del Consell anterior i es presenten el nous educadors:
Ø Ariadna Riera (amb substitució de la Meritxell).
Ø Jacint Bernaus (cobrin la baixa de la Laia).
PUNT TERCER
La directora de l’Escola Bressol fa èmfasi en l’esforç que ha suposat assumir els dies de canvi
de personal (tres noves incorporacions per substituir les educadores traslladades) que s’ha
traduït en un munt d’hores extres que ha hagut d’assumir l’equip educatiu. S’espera des de
l’equip educatiu que les famílies valorin aquest esforç, ja que al llarg de tot el transcurs s’han
mantingut totes les programacions previstes i han procurat fer el mínim de moviments per tal
que això no es transmetés als infants i al funcionament de centre.
Pel que fa a la línia pedagògica segueixen amb el projecte Educatiu de Reggio Emilia i l’equip es
manté molt activa pel que fa formació professional. Només amb el mes de febrer i març s’han
fet les següents formacions al respecte:
- Visites a dues escoles de pedagogies concretes (Montessori i Waldorf).
- Quatre sessions amb el pedagog italià Gino Ferri
- Una xerrada sobre la pedagogia Pikler i el moviment lliure.
- Un curs durant dos dissabtes consecutius (sobre la pedagogia italiana de
reggio).
A més a més, a nivell personal cadascuna fa diferent formació en diversos àmbits.

Pel que fa als espais, les educadores canvien i adapten les propostes en funció de l’acceptació i
necessitats dels nens/es. Pretenen que l’espai ofereixi experiències de coneixement
contínuament. I respecte els materials aportats per l’AMPA s’han integrat molt bé als espais,
incorporant-se a les activitats dels nens/es.
En general, l’avaluació del segon trimestre és molt positiva.
PUNT QUART
S’informa que el proper 1 d’abril es celebrarà la 2a Jornada de pati amb les famílies, l’objectiu
de la qual és seguir la mateixa línia educativa que s’està desenvolupant dins les aules. I que el
patí sigui un espai més d’aprenentatge i no únicament d’esbarjo.
La participació dels nens de l’aula de 2 a 3 anys (com escola bressol pionera) en el Projecte
CAOS, organitzat per AcVic (Centre d’Arts Contemporànies de Vic) ha finalitzat i es presentaran
els resultats davant de diferents docents a la Universitat de Vic el proper mes d’abril, a banda,
el projecte s’exposarà a la galeria de AcVic (dates per concretar). A més a més, també es
presentarà el projecte a Prats de Lluçanès. En paraules de la directora, ha estat un projecte
molt interessant que s’ha inclòs molt bé dins les programacions i dinàmiques de centre i que
ha provocat situacions i reaccions diverses ens els alumnes.
S’informa que el proper 6 de maig l’escola Bressol farà una Jornada de Portes Obertes durant
la qual s’explicarà el Projecte Educatiu del centre. També es comunica que del 8 al 19 de maig
s’obrirà el període de noves matriculacions.
PUNT CINQUÈ
La representant de l’AMPA fa saber a la directora que ha rebut queixes de part d’algunes
famílies pel que fa a l’horari de dinar, ja que diuen és massa d’hora (11:30). Algunes famílies
també demanen: que l’Escola faci de guarderia de 12h a 13h als nens que no dinen a l’escola;
que es torni a portar l’esmorzar i que el dinar el faci un servei de càtering en comptes de
portar carmanyola. També hi ha famílies que pensen que hi ha massa dies de vacances i
demanen se’ls ofereixi alternatives per poder deixar els nens.
La direcció es compromet a donar resposta a les reclamacions rebudes mitjançant una carta.

I no havent-hi més temes a tractar, finalitza la sessió a les 18:30.

La Tècnica d’Educació
Heleni Munujos

La directora de l’Escola Bressol
Mercè Riera

