
ACTA REUNIÓ de DELEGATS de FAMÍLIES I DIRECCIÓ

Nº REUNIO Data ETAPA Nº assistents Rep.AMIPA

1 1/12/2022 INFANTIL I PRIMÀRIA Justifiquen
absència Xisca
Santisteban i
Xisca Bonet

Eva Palacios

Temes a tractar:

1- Recordatori del nou procés d’avaluació LOMLOE i i seguiment famílies ( reforç de la circular
6).

2- Informació de l’aprovació de la Programació general anual ( PGA)

3- Recordatori pont de la constitució i Informació del Concert de Nadal ( 22 de desembre)

4- Informació de les reunions de la comissió de menjador.

5- Dubtes, propostes o queixes dels grups. + Foto de grup.

Resum del desenvolupament de la reunió /acords:

● Demanam dubtes de la circular 6 i recordam moments dels informes.

● Dimarts 29 d’octubre el Consell Escolar va aprovar la Programació General Anual.
Penjada al GESTIB i web de l’escola.

● Recordam que dilluns 5 de desembre es dia de centre i NO haurà classe.

● L’alumnat durà 1,5€ al seu tutor/a per la xocolata i coca de dia 22 ( abans del 16 de
desembre). Totes les famílies de 6è duran coca aquest dia en benefici del viatge d’estudis.

● Dia 22 Concert a Sa Societat amb dos torns: 1r torn Infantil i 1r cicle a les 10h i 2n cicle i
3r cicle a les 11h. Hauran de dur: Texans i part de dalt de color blanc amb detall de
nadal no molt gran. Treurem circular amb programa d’actuacions i tema entrades.

● S’han revisat els temps de menjar i quantitats al 1r torn. A 6è estan provant de menjar en
plats en lloc de safates a petició de les representants de famílies de l’AMIPA a la comissió
de menjador.

● Farem un segon intent de foto de grup el dimarts 13 de desembre pels grups on va faltar
alumnat: 3 anys/ 4 anys/ 2n/ 4t , 5è i  6èA.



ACTA REUNIÓ de DELEGATS de FAMÍLIES I DIRECCIÓ

Tasques a realitzar abans de la pròxima sessió Responsable

● Dur 1,5€ als tutors/es abans de dia 16 per la xocolatada i
coca de dia 22 ( darrer dia lectiu abans de festes).

Famílies

● Revisar butlletins de notes ( 2n/4t i 6è) dia 22 i la resta de
cursos anar entrant a veure el procés dels criteris
d’avaluació al GESTIB.

Famílies

● Penjar dia 30 de gener Informe Qualitatiu intern de tot
l’alumnat al GESTIB.

Equip educatiu

5- Dubtes, propostes o queixes dels grups.

3 ANYS: Possibilitat de tenir algo de berenar a l’horabaixa ( P.ex: Fruita).

4 i 5  ANYS: Tothom molt content.

1r : Demanen perquè no es fa el rosari a primària. El curs vinent unificarem millor aquestes celebracions.

2n: Tot ok.

4t: El menjador ha millorat respecte al curs anterior.

5è: Molt contents amb el tutor i l’equip en general.

6è: Concretam aspectes del viatge d’estudis:

- Demà repartirem 20 paperetes a 1€ a cada alumne/a de 6è pel sorteig de la panera de Nadal que
inclou un pernil cedit per l’empresa de menjador Julio Tundidor.

- Obrim una carpeta compartida al drive amb la mamà delegada amb un compte corporatiu del centre
per estar millor coordinats i tenir tota la documentació de fàcil accés.


