REUNIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA SANT MARTÍ
DATA: 11 de març de 2020
LLOC: Biblioteca

HORA: 16:45h.

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s' escau, de l´acta anterior
2. Projecte de convivencia.
3. Altres informacions.
4. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT:
1. Es llegeix i aprova per unanimitat l'acta anterior.
2. Es va adjuntar a tots els membres del Consell Escolar el Projecte
de Convivència que es va aprovar en Claustre del dia 20 de febrer i que s´ha
d´enviar al Consorci.
Com tot projecte és un document viu i obert a qualsevol canvi i millora.
Després de fer fer els comentaris necessaris i escoltar les opinions i
aportacions de tots els membres es fan els canvis pertinents i es dóna per
aprovat el projecte que es presentarà a la Inspecció. Document custodiat per
la Direcció del centre i que es pot consultar en qualsevol moment. Aquest
document s´ha d´anar avaluant per saber el que ha funcionat i el que no, per
tal que sigui un document pràctic..

3. S´expliquen els canvis que s´han produit al pressupost econòmic. Aquest Curs
no tindrem l´ajut de La Caixa ja que a partir d´ara ho han de demanar hi
gestionar les AMPAS i del Projecte Agenda 21 ha passat a ser un projecte
trienal i de 400,00€ passa a 1.800,00 per a tres anys a justificar al final del
projecte.
S´informa que aquest curs es faràn tres dies de Portes Obertes degut al gran
nombre d´inscrits, dilluns 16, dimecres 18 i dijous19 de març de 2020.

Recordem que la “Semana Literària” es fara del 20 al 24 d´abril, la “Setmana
de les Arts” del 4 al 8 de maig, la “Jornada Inclusiva “ es fara en relació a la
Coeducació el 11 de juny i la “ Setmana de la Ciència”, del 25 al 28 de maig i
estarà dedicada a “la dona científica”

4. Una família pregunta que el diagnòstic s'ha basat en enquestes a famílies i
mestres i proposa que s'hauria de valorar altres eines de diagnòstic a través
d'algun especialista extern. Es comenta que els que més coneixem la realitat
del centre som les famílies i els professors.
Quant a deixar per escrit en el projecte les mancances que tenim quant a
recursos, hores de vetllador, ... i fer peticions concretes de canvis en el marc
regulador actual, creiem que no cap en aquest document, aquest projecte és
el projecte de l'Escola Sant Martí analitzant la nostra realitat amb els mitjans
que disposem en aquest moment i que en qualsevol moment pot anar
canviant.
Referent al tema dels conflictes que poden sorgir a les aules, pati, menjador...
no es basen només en les fulles d'incidència ja que hi ha tot un treball de
tutoria a l'aula amb tot el grup o individual per a fer reflexionar als alumnes,
trobar possibles solucions i fer-los entendre que no es pot tornar a repetir. Si
són faltes molt greus hi ha tot un protocol per a estudiar el cas.
Volem posar en marxa una plataforma digital educativa virtual que englobi
diferents tipus d'eines destinades a fins docents i fer el Pla d´Acció Tutorial
(PAT) que és el document on es recullen totes les intervencions que els/les
tutors/es i el professorat del centre hauran de realitzar respecte de la tutoria.

Sense més assumptes a tractar i quan són les 18:15 hores s’aixeca la
sessió.
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