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

2. Escollir membres per la comissió de directors:  

del sector pares hauran de sortir 3 representants i un suplent. 

Resultat de les votacions: 

Mireia Olivera    3 vots 

Jessica Tejedor 2 vots 

Susana Villalba 2 vots 

Laura Moreno    1 vot 

 

3. Informació sobre sortides i colònies:  

S’informa que s’ha decidit fer una sortida per cicle i també es tiren endavant les colònies 
a Saifores de P5, 2n i 4t. El fi de curs de 6è que havia de ser una esquiada i no es va 
poder fer, serà una estada de 3 dies a Bellver de Cerdanya. 

 

4. Al torn obert de paraules 

Sortides:  es demana si es podria enviar un Dinantia quan hi ha alguna sortida per dir 
que ja han arribat. Des de l’escola no s’ha avisat mai de l’arribada en sortides. El que sí 
que es fa és quan anem de colònies.  

Comunicació: els pares demanen si es podria enviar un Dinantia cada vegada que hi ha 
canvi de mestres. No s’ha fet mai, però es pot estudiar de fer-ho per baixes llargues i 
previsibles (com maternitats o permisos). 

Protocol de comunicació: Des de l’equip directiu s’ha preparat un protocol per a les 
famílies per saber a qui s’han de dirigir en cas de tenir dubtes o conflictes (tutor, 
direcció...).  

 

                                                 
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. 



A la porta, P5 i P4 coincideixen amb 4t entrades diuen que corren o els tiren. El 
problema és a fora, hauran de ser els pares que vigilin que els seus fills no estiguin amb 
altres grups bombolla. 

Assignatura en anglès: fa uns anys es  va presentar un projecte que es va portar a 
l’Ajuntament. En Consells anteriors s’havia comentat i la regidora d’educació va dir que 
podíem tornar-lo a presentar a l’Ajuntament. No s’ha fet perquè aquest curs no podem 
deixar entrar a ningú a l’escola que no sigui el nostre personal. Estem treballant per tenir 
més recursos per millorar el nivell d’anglès del nostre alumnat: s’ha demanat un auxiliar 
de conversa, però no ens l’han concedit. Ho tornarem a demanar el curs que ve. 

FIC-CAT 2022 ens pregunten si tenim previst participar o fer algun projecte de cinema. 
Cada any hi participem com a públic. 

Es demana tornar a editar la revista. Ja fa temps que es va deixar de publicar en format 
paper i es penjava al web de l’escola. Fa uns cursos es va deixar de fer perquè les 
notícies quedaven desfasades en el temps,  ja que es publiquen a la web. 

Es pregunta si tenim previst iniciar-nos en Robòtica – Steam: el cap d’estudis comenta 
que ho hem valorat i que en moltes escoles on es fa és perquè tenen sisena hora. 

Es demana una actualització full material: la secretària contesta que cada any es revisa i 
s’actualitza. 

Es comenta si ens hem plantejant eliminar la compra de diccionaris. La secretària 
comenta que sí, que és un tema que hem parlat i acabarem de decidir al maig quan 
revisem els llistats de material i llibres. 

L’arxivador marró amb anelles és obligatori que sigui així o es pot comprar diferent? Tots 
els alumnes l’han de tenir igual per això s’especifica al llistat de material que sigui així. 

Ús de l’hort: Aquest any no s’ha utilitzat per Covid. Ja se’ns va fer aquesta consulta i ja la 
vam contestar. Ho tenim en marxa pel curs que ve. 

Projecte Participa a l’escola: alguns pares ens proposen que participem en aquest 
projecte (termini fins al 7 de juliol). Es tracta de fer un procés participatiu. Ho valorarem.  

 

 

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