
Acords de la reunió del Consell Escolar ordinari de L’Escola Pare Poveda 
 
Sessió número: 1 
Data:   7 de novembre de 2022 
 
Hi assisteixen: 
 
EQUIP DIRECTIU: Rosa Bonet Llorach (directora), Eulàlia Dòria (cap d’estudis), Mònica 
Pérez-Burrull i Colom (secretària). 
 
SECTOR MESTRES: Sylvia Trullols,  Irene Ceca, Txema García, Elisenda Graell, Angie 

Olofinmoyin 
 
SECTOR PARES/MARES: Valentina Pasquino , Núria Cànovas, Maria Moreno, 
Gemma González. 
 
 P.A.S.: Dani Pons 
 
REPRESENTANT AFA: Sara Millas   
 
REPRESENTANT AJUNTAMENT: Mireia Mestre Campi 

 
Acords: 
 
Presentació i aprovació de la Memòria i la PGA. 
 
- S’aproven els dos documents, la Memòria i la PGA, amb una sèrie d’esmenes. 
 
Comissió Convivència. 
 
- Les famílies proposen posar en marxa la Comissió de Convivència per tal de 
treballar conjuntament les famílies amb l’escola quan es cregui necessari. Es farà una 
primera reunió per veure quin és el pla de treball a seguir. 
 
 Valoració inici de curs: 
 . Tardes de setembre. 
 . Reunió del Nou Currículum. 
 . Reunions d’aula. 
 
- Les tardes de setembre, des de l’escola no se’n fa una valoració molt positiva ja 
que es valora que les tardes van ser de temps d’esbarjo més que de lleure educatiu. 
Des de les famílies la valoració és més positiva tot i que comparteixen alguns aspectes. 
Les reunions d’inici de curs i del Nou Currículum es valoren positivament. 
 
Seguiment de l’institut Vallcarca. 
 
- Pel que fa a l’Institut Vallcarca, hi poques novetats, la Rosa té una reunió amb el 
Consorci i les direccions de les escoles implicades per parlar-ne. 
 
Resultats de les Competències Bàsiques 
 
- Pel que fa als resultats de les Competències Bàsiques, els resultats van ser força 
en la línia amb la resta de Catalunya. Pel que fa a matemàtiques el nivell és una mica 
per sobre de la mitjana de Catalunya, pel que fa a les llengües: català i castellà estarien 
a la mitjana, anglès una mica pe sota de la mitjana i medi dins la mitjana de Catalunya. 


