
RESUM DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ESCOLAR – 26 DE JUNY DE 2019 

1.- Matricula 2019-2020 

Es confirma l’ampliació de ràtios a totes les escoles de Gràcia en un alumne per 

línia, és a dir que, de cara al proper curs, l’alumnat de P3 a la nostra Escola serà de 

52 alumnes. 

Es confirma l’increment en l’interès de les famílies per la nostra Escola, comptant 

amb 36 demandes en segona opció i 35, en tercera.  

 

En data de 26 de juny de 2019, últim dia de matricula d’alumnat, hi ha 49 nens i 

nenes matriculats a P3, restant 3 places lliures que seran gestionades per llista 

d’espera en no haver formalitzat matrícula famílies preinscrites a l’escola. 

2.- Informacions diverses i valoració del curs 2018 - 2019 

Tot i que la valoració general del curs és molt positiva i es manifesta la millora en 

algunes situacions produïdes al curs anterior (incidències entre serveis de l’AFA, 

com extraescolars i concerts d’hivern, per exemple; o en la gestió i resolució de 

conflictes propis d’àmbits de relació social com és una escola gran i diversa com la 

nostra), si que es posen sobre la taula dues situacions que convenim totes les 

persones integrants del Consell Escolar (mestres, direcció, representants de famílies 

i AFA) que cal treballar de cara al proper curs: 

1.- Participació versus Representació en els òrgans de participació de les 

famílies i, de manera especial, al Consell de Famílies: 

Es detecta una participació decreixent de representants en aquests 

òrgans. 

Es comenta la necessitat de millorar la comunicació sobre les funcions 

de representativitat que suposa la participació en els mateixos. 

Es remarca la necessitat de repensar-lo, però sense tenir clara la 

direcció a prendre. 

2.- Doble ritme (o divisió) de famílies i alumnat a la festa de final de curs: 

Es reconeix la consolidació d’un model de festa de final de curs que 

funciona. 

Es manifesta la incomoditat de doblar la festa en dos espais diferents 

un mateix dia (sopar de 6è i sopar de tothom), un fet que, en cas de 

poder-se fer en el mateix espai, es considera que ajudaria a millorar la 

convivència de tota la comunitat escolar i evitaria, per exemple, que 

famílies amb fills o filles en diversos cursos, haguessin d’optar per una 

de les dues festes. 

Es pren el compromís de treballar, en la mesura del possible, per 

evitar aquesta duplicitat de festes paral·leles en un mateix vespre. 

 3.- Propostes curs 2019 - 2020 

 

De cara al proper curs, es continua amb el trànsit del bolet que, en mantenir-se en la 

mateixa zona de l’escola, facilita el trànsit, tot apmpliant les aules de 2n amb l’aula 

que enguany ocupava el 1rA. 



En paral·lel, hi ha renovació de mobiliari més adequat al projecte de centre i la 

participació i treball conjunt de l’alumnat i un canvi d’algunes ubicacions per tal de 

facilitar l’increment d’una línia a Cicle Superior, però també de racionalitzar els 

espais existents. 

En aquest sentit, i sinó em vaig perdres res, la biblioteca es trasllada de l’espai 

actual a l’actual aula de psicomotricitat infantil, un espai més gran i on hi ha opció de 

fer-la molt millor i més adequada al centre. 

A l'espai de la biblioteca s'hi ubicarà l'aula d'anglès, fent de la zona de soterrani una 

zona d’aprenentatges específics (aula de música, d’informàtica i d’anglès). 

Ocupant l’actual espai d'anglès, l’aula d'acollida que tindrà l’aula d'educació especial 

al costat i permetrà alliberar l’espai necessari per la nova línia de Cicle Superior. 

 

El proper dilluns 1 de juliol es dona el tret de sortida oficial al projecte de Refugi 

Climàtic amb una reunió de quatre hores de durada amb les direccions de les 10 

escoles participants. 

Finalment, i pel què fa als usos d’espais de l’escola per part d’entitats externes a 

l’escola, s’aprova la continuïtat de l’esplai Matinada-Pòrtics els dissabtes per la tarda 

i de la coral Gospel en els dies que usen espais enguany i s’habilita a la Direcció per 

a negociar la revisió de l’ús dels espais per part del Consorci de Normalització 

Lingüística. 

 

 


