
ACTA REUNIÓ CONSELL ESCOLAR ESCOLA BRESSOL “LA PITOTA” CURS 

2017-2018 

Data: 18 de juliol  

Hora: 15h. de la tarda 

Lloc: Escola Bressol “La Pitota” 

Assistents:  

  Mercè Riera, directora de l’escola bressol  
 Lurdes Torras, Educadora de l’escola bressol 
 Laia Sánchez, educadora de l’escola bressol  
 Judit Codina, representant dels pares i mares 
 Josep Guardia, representat dels pares i mares  
 Montse Perarnau, regidora de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès  

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acte anterior  
2. Aprovació del calendari escolar 2018-2019 
3. Valoració del curs  
4. Informacions varies  
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 Calendari Escolar 2018- 2019, en el que s’expliquen els 

festius i dies de lliure disposició a treballar durant el curs escolar.  

PUNT TERCER 

L’equip docent valora el final de curs molt positivament, sense res a destacar.  
 
PUNT QUART 
 
La directora, informa:  
 
- Inici de curs 3 de setembre  
 
- Aprovem el nou membre del consell escolar de la Pitota, en Josep Guardia enlloc de l’Anna 
Garrós.  
 
- Reunions d’inici de curs  

- El grup de E.I. 0 (0-1 anys) és el dimarts 4 de setembre a les 18.30h.  

- El grup de E.I.1 (1-2 anys) és el dimarts 4 de setembre a les 19.30h. 



- Els grups de E.I.2 (2-3 anys) és el dimecres 5 de setembre a les 18.30h.   

 

- Tutories: en total 40 nens i nenes. 

- Glòria amb els bastoners (4) 

- Lurdes i la Mercè amb els traginers (14) 

- Txell amb els geganters (10)  

- Laia amb els grallers (12)  

 

PUNT CINQUÈ 
 

L’AMPA, demana pel tema del càtering a l’escola bressol i s’acorda, que l’AMPA entomarà el 
tema.  
 

I no havent-hi més temes a tractar, finalitza la sessió a les 15.30h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              La directora de l’Escola Bressol                                        Tècnica d’Educació Infantil                                      
                               Mercè Riera                                                                    Laia Sánchez  

 


