
ACTA REUNIÓ CONSELL ESCOLAR ESCOLA BRESSOL “LA PITOTA” CURS 2017-2018 

Data: 13 de novembre de 2017 

Hora: 4 de la tarda 

Lloc: Escola Bressol “La Pitota” 

Assistents:  

  Mercè Riera, Directora de l’escola 
 Lurdes Torres, mestre de l’escola 
 Laia Sánchez 
 Judit Codina, dels pares i mares 
 Laia Font, regidora d’Educació, Ajuntament 
  Heleni Munujos, tècnica d’Educació, Ajuntament 

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Aprovació del Pla Anual 

3. Valoració de l’inici de curs 

4. Informacions vàries 

5. Torn obert de paraula. Precs i preguntes 

Desenvolupament de la sessió: 

PUNTS PRIMER 

La directora de l’escola saluda als assistents i llegeix l’Ordre del Dia, seguint el qual, s’aprova 

l’acta del Consell anterior. 

PUNT SEGON 

La directora del centre presenta el Pla Anual 2017 2018, 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.  

Durant el curs escolar es faran dues entrevistes amb els pares. La primera després de Nadal i la 

segona al juny-juliol. 

PUNT TERCER 

L’equip docent valora l’inici de curs molt positivament. 
Destaca la visita al centre per part de l’equip de mestres d’una escola bressol de Taradell, 
interessat en seguir el seu programa. 
També mencionen la inspecció feta per part d’Ensenyament, que va valorar de forma 
excel·lent l’escola. 
 
PUNT QUART 
El proppassat 4 de novembre va celebrar-se una trobada de pares que va resultar molt positiva 
per ambdues parts. 
 



El tema del càtering a l’escola bressol: cal conèixer l’opinió dels pares i mares dels alumnes 
d’entre 1 i 3 anys per prendre una decisió. En cas que sigui acceptada, es farà un concurs 
públic d’empreses subministradores i caldrà decidir si aquest servei es paga a través de l’AMPA 
que s’encarregaria de fer els tràmits o bé a través de l’Ajuntament per a la qual cosa caldria 
aprovar un preu públic. Pel que fa als nadons (0-1 any) no hi haurà servei de càtering. 
 
PUNT CINQUÈ 
La representant dels pares i mares demana que es tingui en compte per a les taxes de 2018 
que al juliol hi haurà una setmana lectiva menys. 
 
La proposta d’afegir 15 minuts de cortesia a l’hora de recollir els nens a la tarda, (de 18:00 a 
18:15) ha estat ben acceptada.  
Es comenta que el tema de la neteja ha millorat. 

Es fa constar des de la direcció que hi ha casos de nens que van al cotxe sense la cadireta 

obligatòria i es demana que se’n faci ressò per tal que els responsables que recullen els nens 

ho tinguin present. 

I no havent-hi més temes a tractar, finalitza la sessió a les 16:30. 

 
 
La Tècnica d’Educació     La directora de l’Escola Bressol 
Heleni Munujos      Mercè Riera 


