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Acta de Consell Escolar 

 
Identificació de la sessió 

Número de sessió Data Hora  

        2  19/11/2019                    18:00h  
 

Caràcter Lloc 

Ordinària                                      Sala de mestres    
 

 

Persones assistents  

 

Presidenta:  Alba Besteiro 

Cap d’estudis: Susanna Parra 

Secretària: Miriam Fernández  

Sector Mestres: 

- Damià Bordes 

- Aida Caballero 

- Sonia Martinez 

- Aroa  Pareja 

Sector Pares: 

- Eva Gomàriz 

- Jaume Capdevila 

- Steve Tayleur. 

- Silvia Seuma 

Sector A.F.A.: Gabriela Parra 

Sector PAS: Montse Boliart 

Sector Ajuntament:  Jordi Baró 

 

 

 

 

 

 
Persones que s’excusen d’assistir-hi  

 

Dolors Grau (mestres) 

 
 

 

 
Ordre del dia 

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

2. Informacions diverses. (pla d'acollida mestres, informe fibres amiant, 

altres) 

3. Aprovació de la cessió de la gestió del menjador. 

4. Despeses transport públic.  

5. Precs i preguntes 
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Desenvolupament de la sessió 

 

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

S’aprova l’acta anterior  per unanimitat.  

2. Informacions diverses. (pla d'acollida mestres, informe fibres amiant, 

altres) 

- Fem ronda de presentacions, per incorporar al Jaume, nou membre del 

consell escolar en representació de famílies. 

- S’explica la presentació que l’equip directiu  actual ha elaborat en relació al 

pla d’acollida dels docents. Tant dels nous docents com de la resta. 

S’entrega una còpia d’aquesta presentació, i alguns mestres fan 

aportacions que afegirem a la presentació abans de fer-ne la publicació.  

- El curs passat van venir a fer un estudi sobre les fibres d’amiant que tenim 

al voltant de l’escola.  En el darrer butlletí es va fer un retorn per part de la 

comissió de medi ambient, de l’estudi elaborat. Com a equip directiu hem 

rebut l’informe de 28 pàgines, fem la consulta a consorci sobre la possible 

publicació d’aquest informe. Consorci ens comunica que no es pot fer 

públic però si el podem deixar a mode de consulta. 

- Avic. Aquest curs des de la inspecció ens han informat que la nostra escola 

ha estat seleccionada per a participar en un programa pilot sobre avaluació 

anomenat AVIC (Avaluació integrada de centres). Son dues fases, però per 

ara, aquest curs només farem la primera fase.  Hauran de participar 

famílies, docents i infants. Comença avui amb la presentació per part de la 

inspecció i la comunicació oficial al consell escolar, i el procés acabarà en 

el mes de febrer.  
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3. Aprovació de la cessió de la gestió del menjador. 

En consell escolar, escoltant la veu de l’equip directiu, i la petició de l’Afa, 

s’aprova per unanimitat la cessió de la gestió del menjador a l’Afa. 

4. Despeses transport públic.  

Al butlletí farem el recordatori sobre la tramitació de la T16, com a tutoria també 

incidirem amb aquelles famílies. L’equip de coordinació també en parlarà a les 

reunions amb els delegats.  

L’Steve aprofita per exposar la nova normativa en relació als autocars, i les 

emocions de contaminació. Ens farà arribar la normativa i demanarem a l’empresa 

d’autocars amb la que treballem el compliment d’aquesta.  

5. Precs i preguntes 

- En Jaume exposa que totes les informacions que afectin a les famílies 

arribin i es comuniquin de la manera més extensa possible.  

- L’Steve ens presenta un document elaborat per la plataforma Eixample 

Respira. En aquest informe es presenta un manifest, la nota de premsa del 

15 de novembre de 2019, i les Dades per a l’escola dels Encants. Es 

traslladarà a la comissió de medi ambient, i aquests a  l’Afa, i al claustre de 

mestres.  S’estan demanant signatures per adherir-se. Farem la publicació 

al butlletí.  

- L’Steve també exposa que abans d’acabar l’any l’ajuntament ha de tenir 

elaborat un pla en relació a les zones verdes al voltant de les escoles.  

 

Sota la presidència de la directora s'aixeca la sessió a les 19:20 del dia 19 de 

novembre de 2019. 

Temes pendents  
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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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