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Renovació del Consell escolar
Tots els estaments del centre han elegit
els seus nous representants al Consell
Escolar. Aquest òrgan de govern col·legiat
està format per representants del professorat, de l’alumnat, dels pares i mares,
del personal no docent i també per un
delegat designat per l’Ajuntament.
Aquests mandataris són elegits per sufragi directe i s’afegeixen als altres membres
que en formen part per raó del seu càrrec
(director, cap d’estudis i secretari). Cada
dos anys es renoven per elecció la meitat
d’aquests representants.
En el procés electoral d’enguany, iniciat el 4 de novembre i finalitzat el 10 de
desembre amb la constitució del nou Consell, s’ha procedit a elegir tres professors,
dos alumnes i un representant del sector
de pares i mares.
Les votacions es van realitzar entre el
26 i el 28 de novembre. Primer van votar
els professors, al segon dia els alumnes i
al darrer els pares i mares.

EDUCACIÓ

VIAL

Els alumnes de 2n d’ESO van assistir
en una xerrada d’educació vial que va
anar a càrrec de membres del cos de la
Policia Local de Cassà. Està previst que
aquesta xerrada es torni a fer el segon
trimestre, adreçada als alumnes de primer.

ALIMENTACIÓ

I JOVES

Un any més els alumnes de 4t d’ESO
han participat a l’activitat “Alimentació i
joves, avui”, que es realitza a l’Escola
d’Hostaleria de Girona. L’activitat consta
d’una xerrada sobre alimentació, una demostració de bones normes de comportament a taula i, per acabar, la degustació
d’un suculent dinar preparat pels alumnes de l’escola.
Aquesta activitat és una més d’un plantejament transversal tractat a tutoria i a
diverses assignatures sobre el tema de
l’alimentació i la salut.

SERVEIS
COMPLEMENTARIS
Al llarg del primer trimestre s’han posat
en marxa els diferents serveis complementaris que organitzen conjuntament
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Els alumnes i els pares i mares voten els seus representants al Consell Escolar.
A sota, la xerrada sobre alimentació a l’Escola d’Hostaleria.
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l’APA i el centre. Un
d’aquests serveis ha estat el de Biblioteca, que
compta a partir del passat octubre amb la dedicació d’una professional
especialista en la matèria.
Ha començat també el
curset de Tècniques d’estudi adreçat a alumnes de
1r de batxillerat, a càrrec
de la psicòloga contractada per l’associació de
pares. Aquest curset s’imparteix en sessions del dimecres a la tarda.
Les tasques extraescolars per a alumnes
d’ESO que organitza l’associació de pares són una
altra iniciativa posada en
marxa des d’inici de curs.
En aquest primer trimestre, les activitats programades han estat: Mecanografia, Aikido i Funky.

A la dreta, fotos de
grup dels nous
alumnes de 1r d’ESO.
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