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Acta de Consell Escolar 

 
Identificació de la sessió 

Número de sessió Data Hora  

        1  15/10/2019                    18:00h  
 

Caràcter Lloc 

Ordinària                                      Sala de mestres    
 

 

Persones assistents  

 

Presidenta:  Alba Besteiro 

Cap d’estudis: Susanna Parra 

Secretària: Miriam Fernández  

Sector Mestres: 

- Dolors Grau 

- Damià Bordes 

- Aida Caballero 

- Sonia Martinez 

Sector Pares: 

- Eva Gomàriz 

- Jordi Sunyé 

- Steve Tayleur. 

Sector A.F.A.: Gabriela Parra 

Sector PAS: Montse Boliart 

Sector Ajuntament:  Jordi Baró 

 

 

 

 

 

 
Persones que s’excusen d’assistir-hi  

 

Aroa Pareja (mestres) 

Silvia Seuma (pares) 

 

 
 

 

 
Ordre del dia 

1. Presentació dels nous membres del consell 

2. Aprovació de les sortides del curs. 

3. Informacions diverses. 

4. Calendari consell Escolar.  

5. Precs i preguntes 
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Desenvolupament de la sessió 

 

1. Presentació dels nous membres del consell. 

Es fa la constitució del nou consell escolar. S’ha hagut de fer la renovació 

d’alguns mestres. En el darrer Consell Escolar es van acomiadar aquelles mestres 

que marxaven ( Robert, Neus i Marta S. ) de l’escola, i aquest han estat els 

mestres que s’han renovat. Els mestres que s’afegeixen aquest curs son: Damià 

de la comunitat de grans, Dolors de la comunitat de mitjans i Aida de la comunitat 

de grans. 

 

També hi ha canvis en l’equip directiu. L’Alba que el curs passat va ser la cap 

d’estudis aquest curs passa a ser la directora i per tant agafa la presidència del 

consell. S’incorpora la Susanna com a cap d’estudis. 

 

La resta de representants es mantenen. 

 

En Jordi Sunyer exposa la seva intenció de renunciar a la seva representació al 

consell, i assisteix aquest consell per acomiadar-se. Seguint amb els estatuts 

oficials, es reprenen les votacions de les darreres eleccions, en Jaume Capdevila 

va quedar en segon lloc, i per tant estava en llista d’espera. En acabar el consell 

d’avui se l’informarà oficialment de la seva incorporació al consell.   

2. Aprovació de les sortides del curs 

La comissió permanent del consell escolar es va reunir per tal d’aprovar dues 

sortides que estaven programades abans del consell d’avui. 

 Una sortida de tota la comunitat de grans a Can Zam a santa Coloma de 

Gramanet el passat dijous 10 d’octubre. 
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 Una sortida de tota la comunitat de mitjans al Delta del Riu Besòs. El 

passat dilluns 14 d’octubre. 

S’adjunten en annex a aquesta acta el llistat de totes les sortides aprovades de 

les tres comunitats. 

S’aproven per unanimitat les sortides exposades.   

5 de desembre últim dia per tancar les sortides del segon trimestre i 25 de març 

per tancar les sortides del tercer trimestre. 

3. Informacions diverses. 

Donem per iniciat el curs amb normalitat. Es va generar una vacant en el nivell de 

5è al mes de setembre, però aquell mateix mes ja es va cobrir amb una 

assignació des de consorci. En l’actualitat tenim tots els grups complets.  

A nivell de plantilla docent també hem començat amb tota la plantilla incorporada, 

i amb un nou subaltern, (Conserge) en Dani. 

 

Es llegeix el manifest que s’ha elaborat a partir d’un grup de mestres de diferents 

escoles, a aquest manifest s’han adherit ja diverses escoles. Com a claustre 

n’hem parlat i ens hi adherim per unanimitat. El consell escolar també s’adhereix, i 

la Gabriela fa la consulta a l’Afa per tal de signar-ho en nom de tota la comunitat 

educativa. També s’ha preguntat a les empreses de Kampi i Vatua l’Olla, en 

funció de la seva resposta farem l’escrit i l’enviarem a totes les famílies. 

 

Expliquem la normativa que ens ha fet arribar el consorci d’educació sobre la 

cessió d’espais i la corresponent neteja dels espais que es fan servir en aquesta 

cessió. 

 

Detallem els incidents ocorreguts al Juliol amb el robatori que va patir l’escola, i 

informem de l’estat actual en el que ens trobem. 
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4. Calendari consell Escolar 

- 15 d’octubre de 2019 a les 18h 

- 19 novembre de 2019 a les 18h 

- 4 febrer de 2020 a les 18h 

- 14 d’abril de 2020 a les 18h 

- 22 de juny de 2020 a les 16h. 

 

5. Precs i preguntes. 

El curs passat a la comunitat de petits es va dur a terme una cantada amb els 

infants de 5 anys, la valoració de l’activitat no va ser del tot positiva, i per tant no 

la reprenem aquest curs. No passa el mateix amb la cantata que es valora del tot 

positiva, i per tant aquest curs de nou es torna a fer. 

 

Des de l’Afa es porten tres temes a tractar: 

 Acompanyament dels nous docents a l’escola en relació a la línia pedagògica. Hi 

ha un neguit a la comunitat de petits. Som conscients de les dificultats i la situació 

actual. Com a equip directiu nou hem dissenyat un pla d’acollida que compartirem 

en consell escolar. Expliquem el procediment que s’ha seguit amb la mestra de la 

comunitat de petits i amb tots els docents nous. 

 

 Neguit sobre el google drive sobretot a la comunitat de grans. A la nostra escola 

estem sota la plataforma del nostre propi domini pel que tenim una protecció 

extra. Proposem organitzar una xerrada que ens informin a docents i famílies, on 

també tots els dubtes i neguits puguin ser resolts. 

 

Actuacions sobre les plaques d’amiant. El proper divendres 25 d’octubre ens han 

convocat des de la regidoria de l’eixample a una reunió amb el següent ordre del 

dia: 
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Retorn dels resultats de les mesures de juliol. 

 

 Diversos: 

-      Aniversaris i el compartir aliments a l’escola. Hi ha cert neguit en relació 

a aquesta qüestió. Entenem el neguit com a equip docent. No tenim una 

solució al respecte, però tampoc estem disposades a renunciar als 

aniversaris. Cal tractar-ho amb cadascuna de les tutores/tutors, per tractar 

els casos puntuals. 

-      Dret d’aquest curs és el: Dret a viure en un entorn saludable i 

sostenible.  

 

Sota la presidència de la directora s'aixeca la sessió a les 20:18 del dia 15 

d’octubre 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 Alba Besteiro 
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