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Acta de Consell Escolar 

 
Identificació de la sessió 

Número de sessió Data Hora  

        5  11/06/2019                     16:15h  
 

Caràcter Lloc 

Ordinària                                      Sala de mestres    
 

 

Persones assistents  

Presidenta:  Agnès Barba 

Cap d’estudis: Alba Besteiro 

Secretària: Miriam Fernández  

Sector Mestres: 

- Sonia Martinez 

- Marta Sanchez 

- Neus Zamora  

- Aroa Pareja 

- Robert Añor 

Sector Pares: 

- Steve Tayleur. 

- Jordi Sunyer 

- Eva Gomàriz 

- Silvia Seuma 

Sector A.F.A.: Gabriela Parra. 

Sector PAS: Montse Boliart 

Sector Ajuntament:  Jordi Baró 

 

 

 

 

 
Persones que s’excusen d’assistir-hi  

 
 

 

 
Ordre del dia 

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior  

2. Composició del Consell escolar. 

3. Informació atenció a la diversitat 

4. Traspàs consells de la comissió permanent  

5. Aprovació calendari escolar curs 2019-2020 

6. Aprovació activitats extraescolars curs vinent  

7. Informacions diverses  

8. Precs i preguntes 
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Desenvolupament de la sessió 

 

1.            Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior. 

S’aprova per unanimitat l’acta anterior. 

2.            Composició del Consell escolar. 

La composició del consell escolar està determinada a l'article 45 de la LEC. En 

aquest article, en els punts 3 i 4 es diu el següent sobre el nombre de 

representants de famílies i d'alumnes i pares: 

"3. El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del 

total de persones membres del consell. 

4. El nombre de representants de l'alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, no 

pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell. Una de les 

persones representants dels progenitors la designa l'associació de pares i mares 

més representativa del centre." [Quan diu una de les persones representants la 

designa l'associació de pares s'entén que aquesta està englobada dins aquest 

nombre de representants que no pot ser inferior al terç del total dels membres del 

consell] 

Abans que l’inspector ens comuniqués que el nombre de membres dels 

representants del consell escolar no era correcte, teníem la següent composició al 

consell escolar: direcció, cap d'estudis, secretaria, PAS, ajuntament, 4 mestres i 5 

famílies (1 d'aquestes del pas). Total = 14 membres. Amb aquesta composició no 

es garanteix el mínim d'un terç de representants dels mestres. 

  

Amb la composició actual (incorporant un mestre) tenim 15 membres i es 

garanteix que tant les famílies com els mestres representen cadascú un terç del 

total. Si afegiu una família més, la proporció de mestres tornarà a no ser igual o 

superior a un terç del total. 

  

3.            Informació atenció a la diversitat 

S’explica el decret d’inclusió que no s’ha pogut desplegar ja que el govern no té 

els pressupostos per fer-ho. 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=545262
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Aquest curs, per primera vegada els alumnes amb situació de vulnerabilitat, dels 

nivells de P3 i 1r d’Eso, són assignats directament a uns centres concrets. Per tal 

d’afavorir la no segregació de centres s’han pres aquestes mesures.  

Uns altres suports que s’estan duent a terme son les anomenades SIEI. (Suport 

intensiu escolarització inclusiva). Son dotacions que a la llarga n’hi hauran a totes 

les escoles. El proper curs l’escola dels Encants serà una de les que en tindrà. 

  

4.            Traspàs consells de la comissió permanent  

En data 9/05 es va aprovar en comissió permanent el següent text per tal de 

poder-lo incloure a les NOF de centre. 

-       Informes i comunicacions adreçades a famílies. 

La direcció de l’escola pot redactar una comunicació a la família dels alumnes 

quan aquestes ens ho demanin per escrit. Aquesta comunicació  informarà de la 

participació de mare/pare en activitats escolars (comissions, voluntariat, 

aportacions puntuals, reunions de grup, sortides, etc). També informarem de 

l’acompanyament i recollida del pare/mare al seu propi fill.  Aquest informe serà 

adreçat única i exclusivament a la persona interessada que ha de coincidir en ser 

la qui ens el demana. 

Cas que es requereixi informació més confidencial solament la redactarem a 

petició del jutjat que la reclama. 

  

En data 24/05 es va aprovar en comissió permanent el canvi d’una plaça 

estructural. El canvi ha estat de Primària amb perfil ISL (immersió i suport 

lingüístic) per una plaça d’educació Física amb perfil EGI (Metodologies), la 

justificació ve donada per la manca d’alumnes amb incorporació tardana a 

l’escola, per tant i donat que no tenim matrícula viva i que no ha arribat l’allau que 

en el seu moment preveiem, de famílies en situació de refugiats. Per tant la 

necessitat passa per crear una plaça de mestra que inclou el moviment conscient 

dins la metodologia pròpia de l’escola com una manera d’expressar i d’interpretar 

vinculada a la salut i a la vida. 
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5.            Aprovació calendari escolar curs 2019-2020 

S’escullen els següents dies de festa de lliure disposició. 

Dilluns 4 de novembre. Pont de 4 dies. 

Dilluns 24 de febrer. Carnestoltes. 

Divendres 29 de maig. Pont de 4 dies coincidint amb Segona pasqua. 

 

Els períodes de vacances són:  

21 de desembre al 7 de gener, Vacances de nadal. 

4 al 13 d’abril. Setmana santa 

  

S’aprova l’entrada diferenciada en horaris pels infants de 3 anys, els tres primers 

dies del setembre, amb horari de 9:30 a 11h. 

S’aprova la jornada intensiva pel darrer dia del mes de desembre, 20 de 

desembre, i a partir del 8 de juny. 

  

 

6.            Aprovació activitats extraescolars curs vinent  

S’aproven les mateixes activitats d’aquest curs, i dues noves activitats. 

-    Aprèn anglès amb música i dansa. 

-    Extraescolars de plàstica. 

S’aproven totes les activitats per unanimitat. 

Revisant les extraescolars  tractem el tema dels preus de les extraescolars. 

Per fer-ne la valoració de les extraescolars, cal dirigir-se a les famílies 

responsables, hi ha persones referents de cadascuna de les activitats. 

  

7.            Informacions diverses  

S’ha d’aprovar una sortida pel  dimecres 19 de juny de tota la comunitat de grans 

al pantà de Collserola en Ferrocarril de la Generalitat. 

  

S’ha d’aprovar una sortida pel divendres 14 de juny a Tornabous. Amb horari de 

sortida de l'escola 9:00 i  tornada a les 16 h. Com que no hi ha consens entre les 
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persones membres del consell procedim a fer votació: Hi ha 6 vots a favor, 7 en 

contra i una abstenció.  

Annex. 

El mateix dia la mestra tutora de Cronos, l’ambient que havia organitzat la sortida, 

fa un escric argumentant els motius pels que és important que s’aprovi la 

realització d’aquesta sortida. Aquest escrit es reenvia a totes les membres del C 

E.  El matí següent dues persones per escrit i una presencial, manifesten la seva 

intenció de canviar el seu vot negatiu per un vot positiu.  Per aquest motiu 

reconsiderem la sortida i l’autoritzem amb la condició que hi hagi dues mestres i 

famílies acompanyants.  

 

S’acorda que pel curs 2019/2020 a l’inici del primer trimestre i abans de vacances 

de Nadal i setmana Santa s’aprovaran les sortides corresponents al trimestre 

següent. 

 

L’inspector convoca a totes les famílies membres del consell escolar, per tal de 

tractar el canvi de direcció de cara el proper curs. Es convoquen les famílies el 

proper divendres 14 de juny, amb els següents horaris. 

Silvia Seuma: 9:00h 

Jordi Sunyer: 9:15h 

Gabriela: 9:30 

Steve: 9:45 

Eva: 10. Pendent de concretar. 

  

8.            Precs i preguntes 

Steve llegeix l’escrit amb l’informe elaborat per ell mateix sobre l’espai migdia. Es 

farà extensiu a la comissió de l’espai migdia. 

  

L’Eva parla de la seguretat a les sortides. Hi ha un protocol d’acompanyants de 

les famílies a les sortides. La ratio d’acompanyants sempre és compleix. 
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Per als centres públics, la relació màxima d'alumnes/mestres, professors o 

acompanyants per a les sortides ha de ser la següent: 

-       Segon cicle d'educació infantil: 10/1 

-       Primer, segon, tercer i quart d'educació primària: 15/1 

-       Cinquè i sisè d'educació primària i ESO: 20/1 

En cas que les activitats es perllonguin més d'un dia, les relacions màximes són: 

-       Segon cicle d'educació infantil: 8/1 

-       Primer, segon, tercer i quart d'educació primària: 12/1 

-       Cinquè i sisè d'educació primària: 18/1 

  

Sota la presidència de la directora s'aixeca la sessió a les 18:47 del 11 de juny de 

2019. 

 

 
Acords 

 

 
 

 
Temes pendents  
 

 

 

 

La directora de l'escola, aixeca la sessió, de la qual, com a secretari/secretària, 
estén aquesta acta. 

El secretari / La secretària                                                                                             Vist i plau     La directora, 

Miriam Fernández Membrives Agnès Barba 

 
 

 

 

 

 

 


