
El passat dimarts dia 3 de novembre de 2020 es va dur a terme el plenari del Consell Escolar del centre, 
en el que es van tractar els temes que seguidament us adjuntem a mode de breu resum: 
 
ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
 

2. Lectura i aprovació del Pla Anual del curs 20-21, que inclou el Pla per a un possible  
confinament: La Sra. Elvira Moyano explica com està organitzat el Pla i comenta els aspectes més 
rellevants. El Pla Anual del curs 2020-21 es troba a disposició de la Comunitat Educativa de l’escola per 
a qualsevol consulta i aclariment. 
 

3. Informació diversa. 
 3.1.- Reutilització de llibres. Aquest curs només es fa reutilització del llibre d’anglès. Aquest curs 
s’ha rebut una subvenció per part del Departament d’Educació per la compra de material didàctic, 
llibres de reutilització, material informàtic.  
 3.2.- Simulacre d’emergència. Durant el 1r. trimestre durem a terme el simulacre de 
confinament. Aquest curs demanen des del Departament que no es faci el d’evacuació. 
 3.3.- Festa de La Castanyada. El dia 30 d’octubre vam celebrar la Castanyada. Ens va visitar la 
castanyera. Va ser una festa diferent, però també va resultar molt bonica. 
 3.4.- Serveis Socials. La referent de l’escola és la Mar Vidal que assistirà a les reunions de CAD 
social. 
 3.5.- Festes de Nadal. La comissió de festes ja muntarà alguna cosa diferent per Nadal. El patge i 
fer cagar el tió es continuarà fent, però en un format diferent.  Ja s’informarà a les famílies. 
 3.6.- La Marató TV3. Ja s’informarà si aquest curs participem en la Marató. I si ho fem, de quina 
manera. 
 
 

4. Economia de l’escola. S’informa de les modificacions d’última hora que s’han hagut de fer 
perquè s’ha rebut una petita partida per cobrir despeses referent al COVID-19. 
 
 

5. Pla d’Educació Digital 2020-23 del Departament d’Educació. 
S’explica que l’objectiu del Departament és garantir que l’alumnat, els docents i els centres comptin 
amb les infraestructures i l’equipament digital necessari per a assegurar el correcte desenvolupament 
de les activitats d’ensenyament i aprenentatge. 
 

6. Informació de l’AMPA. 
 6.1.- Menjador. 
El preu del menjador ha pujat perquè la Generalitat l’ha augmentat. 
 6.2.- Servei d’Acollida i Guarderia 
Els preus dels serveis són els mateixos que el curs passat. Es continua oferint el servei d’acollida 
matinal (3/4 de 8 a 9). S’ofereix l’acollida del migdia (de 12:30 a 13:15) 
 6.3.- Xerrades. En principi, aquest curs, no es faran xerrades.  
 6.4 - Compra de material. L’AMPA ha ajudat a pagar  els portàtils chromebooks que hem 
comprat per l’escola. També ajudarà a comprar material per a Educació Física. 

6.5.- Activitats Extraescolars. S’informa de les activitats extraescolars que es fan i dels preus. 
També s’informa que, de moment, estan aturades per motius COVID-19. 

 

7.- Informació sobrevinguda. 
 7.1.- Els mestres hem demanat formació sobre Classroom i GSuite, al CRP Reus-Baix Camp 
 7.2.- Fem el seguiment del Pla d’organització de l’escola 2020-21 
Som molt constants en els tres aspectes claus que demana el Departament: higiene, distància, 
mascareta. També creiem que la ventilació és essencial. 
 7.3.- Subvenció PCEE. 
S’informa que hem rebut una subvenció per la compra de material per a educació física. 
 



 7.4.- Pàgina web escola. 
S’informa que en l’apartat del CONSELL ESCOLAR de la pàgina web, s’inclourà un link que redirigirà a 
l’acta de l’últim consell escolar. També es diu que es crearà un correu electrònic del consell escolar per 
si alguna família vol aportar alguna informació i/o opinió. 
 7.5.- XEPR. Programa Créixer en família 
S’informa que, des de la Xarxa Escoles Públiques Reus, es farà propaganda per a unes xerrades a càrrec 
del Programa Créixer en Família del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya. S’ofereix a nivell de totes les escoles públiques de Reus. 
 7.6.- Nova Junta de l’AMPA 
La presidenta de l’AMPA explica que s’ha renovat la Junta de l’AMPA perquè havent marxat molts 
càrrecs i es volia fer una renovació de la presidència. 
 

8.- Torn obert de paraules 
La Sra. Ariadna Prats comenta una activitat per poder fer a la Marató de TV3. Es comenta que la 
tindrem en compte a l’hora de valorar què fem i com ho fem. 
La Sra. Elena Pardos pregunta si aquest primer trimestre es farà alguna reunió de l’AMPA. Es comenta 
que la Junta de l’AMPA en lloc de fer la reunió, enviaria l’acta de la reunió de la Junta, a la vegada que 
també es posarà en coneixement dels pares i mares un correu electrònic per si alguna família vol 
aportar informació i/o alguna opinió. 
La Sra. Laura Radigales pregunta si es podrà fer les nadales al polilleuger per grups petits o cicles. Es 
respon que no podem agrupar dos grups que siguin bombolla. I de moment, reunions o actes amb 
pares i mares no en podem fer, fins a nou avís. 
 

 

 
 


