CALENDARI DE REUNIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS
Claustre. Horari de reunions i calendari
Tretze reunions al llarg del curs. Dilluns, de 17.30 h a 19.00 h / 19.30 h. Calendari i tema de
les reunions:
-Dos claustres organitzatius. Un en començar el curs i un en finalitzar-lo.
-Dos claustres de tancament
-Sis claustres pedagògics. Inclusió + pantalles + AKOE
-Cinc monogràfics en relació a les festes.
-Un claustre sobre el menjador
Núm.
1

data
02.09.19

Tipus
Organitzatiu1

2

10.09.19

Pedagògic1

3

07.10.19

Planificació1

Contingut
Presentació i
planificació del curs
Inclusió: canvis i
polítiques amb la nova
normativa
Menjador

4

14.10.19

Pedagògic2

Inclusió: barreres

5

04.11.19

Planificació2

6
7

20.11.19
25.11.19

Pedagògic3
Pedagògic4

Festa de Nadal1...
Proposta.
AKOE
Inclusió: Paps

8
9

09.12.19
13.01.20

Planificació5
Pedagógic5

Festa de Nadal2
Pantalles

10
11

20.01.20
27.01.20

Planficació4
Pedagògic6

Festa temàtica1 - ODS
Pantalles

12
13
14

02.03.20
04.05.20
18.05.20

Planificació5
Planificació6
Organitzatiu2

15

25.06.20

Final 1

16

26.06.20

Final2

Festa temàtica2 - ODS
Festa temàtica3 - ODS
Tancament del curs.
Planificació
Balanç del curs. Parlen
els mestres
Claustre pedagògic

Coordina
Equip directiu
ED
DOIP – Suni Blau
Comissió menjador
ED
ED
DOIP - Suni Blau
Àmbit música i ED
Akoe Pedagògica
Equip Directiu
DOIP – Suni Blau
Àmbit música i ED
Guillermo Cánovas
ED
ED
Guillermo Cánovas
ED
Comissió i ED
Comissió i ED
ED
ED
ED

També farem una formació específica amb una optometrista de Picanya, amb qui tenim
contacte, per a infantil i primària, el 16 de setembre; i una sobre primers auxilis durant el segon
trimestre.
Coordinat per l’equip directiu i l’àmbit de llengua, farem formació per actualitzar-ne els
coneixements del claustra quant al seu domini escrit i oral, i també ens centrarem en el registre
estàndard i col·loquial propi.
EQUIP DIRECTIU. Horari de reunions i calendari
Ordinàries: dimarts, de 15.00 h a 17.00 h. Extraordinàries: quan siga necessari i els
assumptes ho demanen. També hi haurà reunions puntuals amb els responsables dels
àmbits i del gabinet d’orientació i amb les comissions, quan es considere pertinent.
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CONSELL ESCOLAR
Reunions trimestrals ordinàries, a partir de les 17.15 h. Dues a principi de curs,
d’organització i aprovació de PGA. Dues d’organització en període d’admissió del curs
següent. Una de tancament del curs. Balanç i propostes de millora.
ETAPES
infantil
Horari de reunions: Etapa: dimarts, de 13.15 h a 14.15 h. Els dilluns marcats al calendari
general del centre, de 17.30 h a 19.00 h. Els responsables del gabinet psicopedagògic
assistiran a les reunions d’etapa programades, per tal de dur endavant el seguiment dels
alumnes i grups.
primària: Horari de reunions
Dimarts de 13.30 h a 14.15 h, per tractar aspectes puntuals i de funcionament.
Dilluns marcats al calendari, de 17.30 h a 19.00 h, dedicats al treball proposat del trimestre.
Els responsables del gabinet psicopedagògic assistiran a les reunions d’etapa programades,
per tal de dur endavant el seguiment dels alumnes i grups. A més, assistiran a les reunions
individuals amb cada tutora. Els especialistes de l’etapa i el mestre de suport, també
assistiran a les reunions d’etapa.
Reunions periòdiques dels equips educatius.
secundària
- Dimarts, 13.30 h-14.30 h (tot el claustre i departament d’orientació).
- Dilluns, de 15.00 h a 15.45 h (reunió de coordinadora i departament d’orientació).
- Una o dues vegades al mes (depén de la distribució de la resta de reunions) etapa,
dilluns a la vesprada, de 17.30 h a 19.00 h
-Els continguts de les reunions de dilluns, de dimarts poden ser diversos i també tractaran
el treball amb els grups com a equips educatius.
- Reunions setmanals cotutors/es de cada curs amb l’orientador i, quan considerem, amb
la PT.

GABINET D’ORIENTACIÓ
Horari de reunions. setmanal, divendres a migdia. Infantil i primària: almenys una mensual
(generalment, de manera quinzenal, alternativament). Secundària: una a la setmana més les
marcades al calendari (dilluns).
Equip de Coordinació Pedagògica: quinzenal. Reunió amb la coordinadora d’ESO: setmanal
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