
  

 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Educació 

         Escola El Cucurull 
         Roda de Berà 
 

 
 

Certificat dels acords que s’han pres en el consell  escolar 
Belén González Bricollé, com a secretària, del centre educatiu El Cucurull de Roda 
de Berà, 
 
Certifico: 
 
Que en la reunió del consell escolar, de data 26 d’octubre de 2020, s’han pres els 
acords següents:1 
 
1. S’aprova  l’acta anterior 

2. Es comenten els resultats de l’enquesta de satisfacció que es va passar a les famílies 
via Dinantia. La mitjana de les valoracions és de 4’4  sobre  5. 

3. A l’enquesta es demanava que els alumnes de P3 no s’haguessin d’esperar tant per 
entrar al centre. Aquesta entrada s’ha modificat i ara entren sols i seuen a l’escala 
d’entrada esperant per entrar a l’aula. S’ha fet  un protocol d’entrades i sortides en dies 
de pluja. Hem diferenciat dies de pluja intensa o pluja moderada. 

4. Hi ha peticions de famílies d’informar al grup de pares de cada aula si algú es troba 
malament i ha d’anar al metge a fer PCR. El director explica el procediment a seguir i 
també el funcionament del traçacovid i ensenya per pantalla que són dades públiques 
que tothom pot consultar. 

5. Les rotacions de pati encara no s’han engegat a primària però a infantil ja s’han 
començat a fer i han anat bé. A primària abans de fer les rotacions de pati s’ha 
d’estudiar bé com faran les entrades i sortides ja que ara queden molt clares i si fem 
canvis hem de garantir que en els desplaçament de l’aula al pati no es barrejaran grups. 

6. Es puntualitzen diversos dubtes que no es van resoldre en l’anterior Consell Escolar 
referents al pla d’obertura del centre: 

- Respecte a la mesura de temperatures,  es fa a l’aula i es passen com a mínim un 
cop al dia. 

- Rentat i higiene de mans: tota l’escola utilitza gel hidroalcohòlic al entrar si sortir de 
l’aula. A primària posem gel abans de baixar al pati i si cal rentar mans al pujar ho 
fan al lavabo. A infantil es renten les mans abans d’esmorzar i al entrar del pati i 
sempre que van al lavabo.  

7. Al torn obert de paraules 

- S’explica el protocol COVID 

- S’enviarà una infografia de Salut per Dinantia a totes les famílies. 

- Es proposa no haver de portar mascareta a Ed física. De moment han de portar 
mascareta, només en el cas de que es faci un gran esforç físic se la poden treure. 

- Es ventila a les 8:00h a l’hora del pati, al migdia i a la tarda deixem obert. 

                                                 
1 Especifiqueu-los de forma breu. Cal que tingueu en compte la protecció de dades personals i, per tant, no s’hi ha d’especificar 
el nom i cognoms de cap persona (tampoc les inicials) o ni el DNI. 
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- Es comenta la pares  que davant de qualsevol dubte dels pares que truquin a 
l’escola. 

- Es comenta que la neteja extra que es fa als lavabos i a l’aula d’informàtica també 
dóna temps per poder desinfectar les taules d’infantil. 

 

 
Roda de Berà, 17 de març de 2021 
 
Signatura del/de la secretària   Vistiplau del/de la director/a 
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