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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 21 de gener de 2021, s’han pres els 
acords següents:1 
 
1. S’aprova  l’acta anterior 

2. La secretària explica la gestió econòmica: liquidació 2020, les modificacions de 
pressupost  2020 i el pressupost pel 2021: es fa una comparativa pressupost 2020 amb 
2021, es presenta l’acta d’arqueig i s’explica que l’escola va assumir els diners pendents 
de retornar de les colònies del 2020. 

Inversions per a l’any 2021 material per l’aula SIEI (de nova creació aquest curs) i 
ordinadors per garantir bona feina a cicle superior (ja que treballen amb Science Bits a 
l’àrea de medi) 

3. Documentació PGAC: El cap d’estudis explica el document. 

4. Al torn obert de paraules 

- Petició d ’ajuntar alumnes amb els germans per sortir per la mateixa porta: no es pot 

per protocol COVID. 

- Petició de que P3 no entrin els últims: ja ho vam estudiar a principi de curs. Ha de 

ser així, perquè sinó s’endarreriria l’entrada de 3 grups. 

- Possibilitat rotació de patis de 1r: ja es fan rotacions, però aquest any per COVID 

hem d’assegurar que no es creuen els grups i hem fet les rotacions de Cicle incial 

entre el pati de 1r i el de 2n, no tindran la opció d’anar a la pista aquest any. 

- Actualització i millora de llibres: fa 2 anys es va fer canvi de llibres. Estem pendents 

de valorar Snapped. 

- Es pregunta si ens hem plantejat eliminar fitxes a infantil. A infantil es treballa amb 

Axioma per l’àrea de Matemàtiques i descoberta, però per treballar el llenguatge no 

utlitizen cap llibre ni dossier.  

- Proposta d’inscripció a l’Escola Nova XXI: és una idea que es va valorar ja fa uns 

anys per l’anterior equip directiu i ja es va decidir que no ens hi volíem adherir. 

                                                 
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. 



- Consulta de quins protocols tenim per detectar la dislèxia: en totes les dificultats 

seguim el mateix protocol. El tutor o la tutora veu la dificultat d’algun dels seus 

alumnes i ho comenta a les mestres d’Educació Especial, elles fan una primera 

valoració i decideixen si cal fer la derivació a l’EAP. 

- Demanda de fer alguna assignatura en anglès: En el seu moment, es va presentar 

un projecte a l’Ajuntament i finalment es va tirar enrere. El sector pares diu que ara 

hi ha diferents persones a les regidories i potser es podria tornar a presentar. 

La regidora d’educació, comenta que es pot presentar el projecte i que ara s’han 

d’aprovar pressupostos 2021. 

- Es proposa fer assignatura d’informàtica: no hi ha assignatura d’informàtica . Tots 

tots els grups de primària passen per l’aula una hora a la setmana i P5 de manera 

quinzenal. S’ha fet un horari per garantir que l’espai es neteja i ventila entre grup i 

grup. En anys anteriors tots els grups de l’escola passaven per l’aula d’informàtica, 

però aquest any P3 i P4 no hi van per quadrar la organització de l’espai per Covid 

- Proposta d’inscriure’ns al concurs de recollida de piles APILO XII: Ens 

comprometem a buscar informació i fer la inscripció com a centre. Quan tinguem les 

gestions fetes es podrà fer públic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Roda de Berà, 4 de juny de 2021 
 
Signatura del/de la secretària   Vistiplau del/de la director/a 
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