Reunió del Consell Escolar del Lligabosc 10.04.2017
. Procés de preinscripció i matrícula: repassem el calendari tant de preinscripcions i
formalització de la matrícula com les jornades de portes obertes. Es comenta l’oferta de
l’escola, tota la informació està penjada a la web i al passadís. El període de matrícula, per
tothom és del 29 de maig al 9 de juny, des de l’escola ens donaran els papers per tornar
signats i “perseguiran “ als desmemoriats…
. Tastet d’escola: és un projecte de la regidoria pensat per nens de 2-3 que no han anat mai a
l’escola bressol i han de començar l’any que ve P3, per tal de que pugui habituar-se una mica a
les rutines pròpies de l’escolarització. L’horari és de tres a cinc de dilluns a divendres amb un
preu de 57,60 € al mes. El Lligabosc n’oferta 4 places i de moment n’hem cobert una.
. Valoració del Teatre Bartrina: des de l’escola i la regidoria es fa una valoració positiva, la
Marta comenta que ho va trobar llarg. Comentem que pels nens d’1-2 la durada hauria de ser
més curta, però que els de 2-3 se’ls pot estirar una mica més i és clar, per aprofitar una mica el
teatre, mínim ha de ser mitja hora. És complicat però continuaran buscant de cara l’any que
ve, perquè en general l’experiència és positiva.
. Pròximes activitats en família: Es faran sessions de trapillo entre setmana, dimarts o dimecres
a la tarda. També es farà plantada a l’hort, això serà al matí, ja saben que molts pares
treballen però poden anar avis, tiets, etc.
Demanen posar en marxa les comissions de pati i de la festa de final de curs. La data de la festa
és divendres 7 de juliol.
. Precs i preguntes: els hi comentem els temes que vam parlar a la reunió.
- Dinamitzar divendres en família: no ho veuen clar, la finalitat d’aquesta activitat és
participar en la rutina de l’escola, veure què fan, relacionar-se amb els altres pares,
amb les educadores, etc.
- Comissió de formació: el tema de recollir diners per poder pagar conferenciats no es
veu gens clar, entre d’altres motius per temes legals, a més, com a oferta formativa
considerem que hi ha molta a nivell municipal. El que sí es veu positiu és crear una
comissió per generar temes de debat dins de les famílies i poder compartir
experiències entre les famílies que en formem part de l’escola. També podem aprofitar
els coneixements que tenim dins l’escola.
- Es crearà una pestanya dins de la web de l’escola pels temes del consell escolar, allà
podreu trobar els resums de les reunions, el nostre correu electrònic.
- Pel tema de les comissions us podeu apuntar al despatx de la Mònica.

Marta i Carme

