
RESUM CONSELL ESCOLAR  15-12-16 
 
1. Us adjuntem els aspectes més rellevants i dels que creiem que us hem de fer 

partícips, dels tractats en la reunió del Consell Escolar del passat desembre. 
 

2. Aquest sistema de comunicar-vos l’aplicarem després de cada Consell amb 
l’objectiu de que les famílies disposin del màxim d’informació i el més 
ràpidament possible de tot el que es tracta en aquestes reunions i que afecta 
funcionament, operativitat, etc. de l’ escola. 

 
 

INFORMACIÓ RELLEVANT QUE SE’NS HA COMUNICAT 
 

- REFERENT AL FESTIVAL FINAL DE CURS:  
Els docents comenten el punt de l’acta de l’anterior Consell, on es va 
argumentar que a partir d’ara ja no es farà el Festival fi de curs. Per 
l’anacronisme que representa, per l’estrès addicional que suposa per als 
alumnes de sisè, per les opinions que ens han fet arribar pares, per la 
dificultat afegida de fer el vestuari i per la impossibilitat de mostrar gran part 
del que es treballa a classe en una sola sessió, per tot això, es va decidir 
canviar-ho per audicions al centre. És molt més efectiu i natural obrir l’escola 
i anar fent sessions de portes obertes al llarg del curs.  

 
- REFERENT ALS “BOLOS” DE LES BIG BANDS  

- Des  de Direcció es treballa per aconseguir els màxims “bolos” possibles per 
a les Big Bands, sempre dins d’unes condicions mínimes.  
- Darrerament s’ha observat que els pares es mostren menys col·laboradors 
per a gestionar el trasllat dels instruments, i s’ha de tenir en compte que ni 
mestres ni músics cobren per treballar en dia festiu. El darrer bolo que s’ha 
fet, el van demanar els pares, i no reunia les condicions mínimes 
d’organització; i a més a més, els músics es van haver d’encarregar de fer el 
transport dels instruments, tant a l’anada com a la tornada. 

   - Els pares comenten que es rep poca informació sobre els “bolos”. 
   Suggereixen que es podria fer més dinàmica la informació sobre els bolos 

utilitzant el canal padrins-fillols per fer que totes les famílies de l’escola 
participin més i no únicament les famílies dels nens que participen en les big 
bands. Pensem que d’aquí uns anys seran els nostres fills els que tocaran en 
elles i ens agradarà que se sentin el màxim d’ acompanyats. 
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