
 
REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA del CONSELL ESCOLAR, 8 de març de 2017 

 
 
 
Després de la reunió ordinària del Consell Escolar del passat 1 de febrer de 2017 es va 
acordar la celebració d’una primera reunió extraordinària orientada a:  
 
 
 
1. LA IDENTITAT DEL CENTRE: Projecte ARC, Pla Educatiu del Centre PEC i Normes 

de Funcionament (NOFC) 
 
Des de la Direcció i els propietaris de l’Escola se’ns ha fet una explicació extensa sobre les 
idees del Pla Educatiu del Centre i dels projectes més importants: ARC, STEAM, AULA 9, 
etc. amb el compromís de donar-hi visibilitat. En aquest sentit podem veure una remodelació 
total en la nova pàgina web de l’Escola.  
 
La Direcció de l’Escola ha compartit amb nosaltres l’actual Pla Educatiu del Centre (PEC) 
aprovat i la última versió del document de Normes d’Organització i Funcionament del Centre 
(NOFC) sobre el qual hi podrem fer aportacions des del Consell Escolar. 
 
 
 
2.  ELS EDIFICIS, ELS ESPAIS EN CONCRET, ELS USOS i EL SEU DISSENY 
 
Els propietaris de l’Escola han fet una exposició/relació cronològica de tots els problemes 
que s’han hagut d’anar solucionant durant aquests dos darrers anys i que han anat retardant 
i impedint les obres i el trasllat al nou edifici. 
 
Ens han assegurat que en aquests moments ja només queden les últimes signatures i que 
tot està negociat per a poder-hi fer la obres i el conseqüent trasllat. Si bé no ens pertoca 
públicament dir per quan està previst acabar les obres necessàries i fer els trasllat, si que 
se’ns ha donat una previsió del mateix.  
 
Des dels representants del pares i mares al Consell Escolar hem insistit que l’anunci de fa 
dos anys d’aquestes obres i del trasllat, i els conseqüents retards sense informació han 
generat malestar i han pogut crear una mala imatge. Ells hi estan d’acord, però també 
argumenten que en un període de negociació amb Ajuntament i amb sectors privats calia 
una certa discreció per aconseguir tancar els acords i evitar no assolir l’objectiu final de 
poder fer el trasllat de l’Escola. En les properes reunions tindrem els documents de 
redistribució d’espais que s’han hagut de modificar amb dues propostes de participació per 
part dels diferents membres de la Comunitat Educativa com ara el disseny del pati d'Infantil i 
la "funcionalitat" del vestíbul com a espai comú. De tot això en farem un seguiment. 
 
 
 
 



 
 
3.  PLA DE COMUNICACIÓ 
 
Atenent a la nostra demanda de la falta de visibilitat de l’Escola, la necessitat de millorar la 
comunicació i la informació amb els pares i mares ens han comentat: 
 
● Una de les actuacions dins el Pla de Comunicació ha estat la renovació de la pàgina 

web de l’Escola amb informació relativa als projectes de l’Escola, l’oferta formativa, 
mètode educatiu, etc. Se’ns ha comentat també que estan estudiant  la possibilitat 
d’accedir a una intranet per a les famílies, on per exemple es mantingui la privacitat de 
les fotografies dels alumnes.  

 
● Una altre de les actuacions que han dut a terme per tal de visibilitzar l’escola a la ciutat, 

i en motiu de la Jornada de Portes Obertes, és la posada en circulació de dues 
bicicletes amb dues fotografies amb el logo de l’Escola. També ens han comentat que 
per aquesta Jornada de Portes Obertes del dia 11 de març s’han estimat més no fer 
promoció dels nous espais. 

 
● Totes aquestes actuacions s’estan duent a terme amb una empresa de màrketing que 

s’ha contractat per a donar suport a l’Escola. 
 
● Algunes propostes que ens fan és en relació a l’intercanvi d’impressions entre l’escola i 

les famílies, i seria la d’organitzar una trobada un dissabte al matí, oberta a tots els 
pares i mares que ho desitgin per tal de compartir  opinions i fer propostes de millora en 
aquest sentit, així com la de proposar alguna reunió addicional entre els pares i mares 
de cada classe amb el tutor a mes de la reunió de principi de curs, i a part de les 
reunions personals que ja tenim. 

 
 
Finalment, ens hem felicitat de l’èxit de la festa de carnestoltes i de la rua de diumenge. 
 
 
 
Salutacions cordials, 
  
Joaquim Rigola 
Mireia Medina 
Ruth Isidro 


