Acta de Consell Escolar
Identificació de la sessió
Número de sessió

1

Data

Hora

8/9/21

Caràcter

16h

Lloc

Ordinari

On line

Persones assistents

Presidenta en funcions i Cap d’estudis:
Paula Ferreiro
Secretària: Marié Vílchez

Sector A.F.A.: Gabriela Parra
Sector PAS:
Sector Ajuntament: Jordi Baró

Sector Mestres: Damià Bordes, Laura
Escudero i Dolors Grau.
Sector Famílies: Eva Gomàriz i Silvia Seuma.

Persones que s’excusen d’assistir-hi

Montse Boliart
Julio Gracia
Aroa Pareja (baixa laboral)

Ordre del dia
1. Aprovar l’acta anterior
2.Pla d’actuació curs 2021-22
3.Aprovem el Pla d’actuació.
4.Proposta de calendari Consell escolar
5.Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovem l’acta anterior
2.Pla d’actuació curs 2021-22
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No vam compartir el Pla d’actuació amb el Consell Escolar, ja que el vam aprovar ahir i no
ens havia donat temps a revisar-ho. Ens excusem i ens comprometem a compartir els
documents per aprovar abans de fer les reunions.
La Paula explica les novetats del pla d’actuació d’aquest curs.
-Plantilla: La Paula explica els mestres de cada comunitat.
-Grups: A grans aquest curs farem els 7 grups.
-Entrades: Grans 9h, mitjans 9.05 i petits 9.10 per les tres entrades que ja fèiem
servir l’any passat. Repassem per on entra cada ambient. Les sortides al migdia i a la tarda
les farem com l’any passat.
-Jardí: Petis van sense mascareta i han de fer el temps de jardí per grups bombolla.
A mitjans i grans farem el jardí en grups bombolla sense mascareta i al migdia es poden
barrejar amb mascareta dintre de la comunitat (l’equip de migdia distribuirà les franges
horàries per comunitats).
- Sortides cada tres setmanes, les famílies podran continuar acompanyant.
-Tallers famílies escola.
Acordem que aquest any es puguin fer tallers a dintre de l'escola garantint les mesures de
seguretat.
-Entrada i sortida petits:Totes les famílies poden entrar a portar i recollir als seus
infants al seu punt de trobada al jardí.
-Reunions inici curs. Les farem presencials a l’exterior.
-Entrevistes famílies. Tot i que es recomana fer-les on-line, es poden fer de manera
presencial a l’escola.
-Acordem que hi hagi 2 consellers per cada ambient de consell d’infants.
- Transport a les sortides. Es recomana la mobilitat activa i descartem el transport
pùblic.
-Menjador: A mitjans i grans no tenen un monitor per grup. A mitjans hi ha 6
monitors i dos grups hauran de compartir un mateix espai amb un monitor. A grans
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s’ajuntaran dos grups amb un monitor en un mateix espai i dos grups també hauran de
compartir espai amb un mateix monitor.
-Les activitats extraescolars, estan reduïdes a 10 infants. La Paula ens explica que
les activitats de moviment creatiu i arts marcials. Es proposa fer capoeira.
-L’Eva pregunta pel canvi d’ambient a mitjans de només un dia. La Dolors explica
que ho vam valorar a Comunitat i vam decidir mantenir-ho així. L’Aida explica que a la
reunió de delegats havia una proposta de revisar la regularitat dels canvis d’ambient. A la
Comunitat valorem que no és una necessitat dels infants i les mestres com acompanyant
tampoc el veiem com una necessitat.
-L’Eva pregunta en el pla B per la possibilitat de tenir un dossier imprès per donar
alternativa al treball on-line. A mitjans ja tenen fet un dossier i a grans donen els reptes,
problemes, etc.
- La Paula explica les dades d’escolarització i les places que encara tenim buides i
es poden ocupar. La Silvia ens pregunta si havia tingut tanta matrícula viva i expliquem
que és conseqüència de la pandèmia. Quedem pendents d'enviar el número de baixes
d’aquest curs.
3.Aprovem el Pla d’actuació.
L’Eva no aprova el pla d’actuació tot i que entén i agraeix l’esforç, ella no està d’acord amb
les mesures sanitàries que modifiquen l’essència de la nostra escola.
La resta de conselleres i consellers aproven el pla d’actuació de la nostra escola per aquest
curs.
4..Proposta de calendari Consell escolar
Dimarts 28 setembre
- Aprovació Extraescolars curs 2021-22
- Aprovació de la Memòria Anual curs 2020-21
- Aprovació de la PGA curs 2021-22
- Informar conveni cessió menjador AFA
Dimarts 25 gener
- Liquidació pressupost 2020 menjador i general
- Pressupost 2021
Dimarts 17 maig
- Pla de formació de zona
- Programes educatius Consorci
- Jornada intensiva
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- Casal d'estiu 2022

Dimarts 28 juny
- Calendari curs 2021-22
- Plantilla curs 2021-22
- Valoració per la memòria del consell escolar
5.Precs i preguntes
Els consellers pregunten per la vacant de representació de famílies que ha quedat vacant
en el lloc de l’Esteve Taylor.

Sota la presidència de la cap d’estudis s'aixeca la sessió a les 17:30 del dia 8 de setembre
de 2021
Acords

Temes pendents
La cap d’estudis de l'escola, aixeca
secretari/secretària, estén aquesta acta.
El secretari / La secretària

la sessió, de la qual, com a
Vist i plau

La directora,
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