AGENDA
Novembre-desembre
1.11 Festiu
6.12 Festiu
7.12 Festiu de llibre disposició
21.12 Fí trimestre (P3 a 6è)

Eleccions al Consell Escolar,
participeu-hi!

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació
de la comunitat escolar en el govern del centre. És on hi
ha representats tots els col·lectius implicats en
l’educació dels infants a l’escola: patronat, direcció,
Berenars de 5è i 6è
mestres, personal d’administració i serveis, famílies,
Divendres 9 i 23 novembre
alumnat, etc.
Divendres 14 desembre
El consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions
sobre els temes proposats pels diferents sectors.
SORTIDES
6.11 P4+P5, Parc de l’Oreneta
Els membres del consell escolar són elegits per un
16.111r+2n, Collserola
període de quatre anys i es renoven per meitats cada
20.11 3r, Trobada pel Pregó de
dos anys. La composició és la següent:
Santa Eulàlia
- El director/a
21.11 3r, Palau de la Música
- Tres representants de la titularitat del centre
14.12 3r, Muntatge del pessebre al
- Quatre representants del professorat
Mercat Galvany
- Quatre representants dels pares i mares o tutors de
17.12 1r+2n Teatre Regina
18.12 de P3 a 6è Arbre dels
l’alumnat
desitjos al Mercat Galvany
- Un representant del personal d’administració i serveis
20.12 P4 a 6è, Concert de Nadal
- Dos representants de l’alumnat (a partir de 1r
d’ESO).
A l’Escola Nausica, la composició del consell escolar
denota la seva vocació democràtica des dels inicis. Dos
alumnes de sisè exerceixen les funcions recollint la informació i el que preocupa als nostres
alumnes i ho porten al consell escolar per ser analitzat, valorat i decidit entre tots.
Els acords que es prenen al consell escolar són decisius per al funcionament i la millora del
centre i, per tant, també per a l'èxit educatiu de tots els alumnes. És per aquest motiu que
la participació i implicació de les famílies en les eleccions al consell escolar és tan
important.
La implicació comporta millora, i la millora és la clau del futur:
ANIMEU-VOS!
Anna Bayó
Directora

Dates
clau !
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