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PASTORAL:  
En marxa l’organització de les primeres comunions, amb la presència de Josemi Colina sj. En les                
reunions informatives es farà una especial motivació al clima i ambient de les celebracions, per evitar                
les incidències del curs passat. 
 
Avui dimecres tot l’Equip de Pastoral del centre, Javi Bestard, Manuela Bibiloni, José Mª Ruiz, Noèlia                
Hernández i Begoña Rosselló participen en el 1r encontre de responsables Educsi de Formació              
Humana. 
 
Molt bones valoracions del professorat que ha participat recentment a la formació d’Educadores III              
(Espiritualitat Ignasiana) i a Loiola en els exercicis espirituals. Aquestes participacions estan            
normalitzades dins el funcionament de l’escola, bona notícia. 
 
 

ECONOMIA I INVERSIONS:  
Pagaments de Conselleria al dia, situació de tresoreria còmoda. 
Necessitat de tancar els projectes AMiPA prevists al pressupost de l’Assemblea, a valorar en aquesta               
reunió. 
 
 
 
ÀMBIT ACADÈMIC I TUTORIAL: 
Molt bona valoració de la Jornada d’Orientació Professional organitzada a final del 2n trimestre,              
important representació de famílies i molt bona experiència pel nostre alumnat. 
 
Esforç important en l’organització del Dia del Col·legi per aquest proper divendres. La meditació de les                
dues banderes ens permetrà organitzar un dia intens on compaginar la reflexió i les activitats lúdiques.                
Dos moments oberts a les famílies, de 10 a 12h el matí i de 15 a 16:30h l’horabaixa. 
Aprofitam també per organitzar una campanya d’ajuda per Equador. 
 
S’inicien ja les reunions informatives de final de curs, amb les habituals incògnites sobre l’organització               
dels cursos LOMCE i de les proves de diagnòstic. 
 
 
 
DIRECCIÓ I ALTRES ASPECTES: 
Molt complicada la setmana viscuda respecte a les adscripcions, especialment amb La Providència. No              
és la primera vegada que hem d’intervenir per les irregularitats de ratio que es produeixen. La feina                 
realitzada pel col·legi ha estat important i l’esforç sembla que permès trobar la millor solució que es                 
podia tenir.  
Pel tercer trimestre ens reunirem per fermar definitivament la situació d’adscripció amb La Providència i               
donar-li solució. 
 
Preocupació per la més que probable reducció de dotació d’atenció a la diversitat pel curs vinent. 
 

 
Camí de Son Rapinya 14, 07013   Tel 971792250 C/ Monti·sion 24, 07001  Tel 971711300 
www.colegiomontesion.es 
 

https://docs.google.com/document/d/1qAZlTmuIzkpWlBdwiltKxcMZHk9ZnoGqfegHVEPt-0g/edit
http://colegiomontesion.es/news/dia-del-col%C2%B7legi-2016/


 

El Congrés d’Antics Alumnes es celebrà a les instal·lacions del col·legi i les valoracions varen ser molt                 
positives. 
 


