
 

 

 

 

 

ACTA CONSELL ESCOLAR (virtual) 
 
Lloc: Telemàtica a través de meet   Data: 3 de juny de 2020 
      Hora inici: 16:30h   Hora fi: h 
 
 
 
Assitents 
Carina Figueras Sans, directora 
Roser Palomar , cap d'estudis 
Silvia Boladeres Navarro, secretària 
Oriol Berch, representant famílies 
Anna Ventura, representant famílies 
Núria Carrera, representant famílies 
Carme Olivé, representant mestres 
Pau de la Campa, representant mestres 
Lluïsa Pascuet, representant mestres 
Natalia Monras, representant AMPA 
Cristina Martínez, representant Ajuntament 
 
Absents: 
Elisenda Egea, representat PAS 
 
 

Ordre del dia 

1. Rebuda dels membres del Consell Escolar 

2. Lectura de l’acta anterior (29 de gener de 2019) 

3. Pla obertura de juny 

4. Pla obertura setembre 

5. Preinscripcions 

6. Calendari escolar curs 2020-2021 

7. Competències bàsiques curs 2019-2020 

8. Sortides, colònies i viatge final de curs 

9. AFA: 

9.1. Quotes curs 2019-2020 i 2020-2021 

9.2. Menjador 

9.3. Certificat de suspensió de contractes de serveis de menjador escolar 

10. Plantilla del centre curs 2020-2021 

11. Memòria curs i PGA 2020-2021 

12. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

1. Rebuda dels membres del Consell Escolar 



Es fa la benvinguda de tots els i les membres del Consell Escolar. 

 

2. Lectura de l’acta anterior (29 de gener de 2019) 

No es pot llegir ja que la tenim guardada al servidor de l'escola i encara no l'havíem penjat a la 
web. 

 

3. Pla obertura de juny 

S'exposa en què consisteix el Pla d'obertura de juny (adjuntat amb l'ordre del dia), marcat per les 
instruccions del Departament d'Educació. L'inspector ha donat el vist i plau. 

A les famílies se'ls va enviar un resum informatiu de les instruccions per a la reobertura i unes 
cartes informatives amb un formulari per fer el sondeig dels infnats de 3 a 6 anys i de 6è que 
vindran a l'escola. Segons aquest sondeig es preveu que vindran 3 infants de petits i 3 o 4 de sisè. 
Després de preguntar a l'inspector, si una família no ha omplert el formulari i ve l'infant a l'escola 
(signant la declaració i complint tots els requisits) pot entrar. 

Els infants de 3 a 6 anys seran atesos per mestres del grup de petits a l'aula d'art, que les mestres 
ja han preparat amb el material i taula per a cada infant. 

El grup de 6è serà convocat 2 dies (dimecres 10 de juny i dijous 18 de juny de les 10 a les 11:30h). 

Segons les instruccions s'ha de minimitzar el número de persones que estigui al centre. 

Amb els infants de 1r a 5è, segons normativa hem valorat quins infants són més vulnerables 
(necessitats educatives o que hagin viscut una situació de confinament complicada), per fer una 
tutoria individual amb la família i l'infant. 

 

4. Pla obertura setembre 

En principi a finals de juny o principis de juliol s'ha de presentar el pla amb previsió, ja que encara 
faltarà per setembre i no se sap com estarà la situació, la previsió és partint de que fos una 
situació similar a l'actual. Tampoc se sap la ràtio que marcaran, per tant cal esperar a les 
instruccions del Departament d'Educació. Quan es tingui fet el pla d'obertura de setembre es 
presentarà al Consell Escolar. 

 

5. Preinscripcions 

S'informa que hi ha hagut 18 preinscripcions de 3 anys i 1 preinscripció de 4 anys. 

Va anar força bé perquè el fet que fossin la majoria telemàtiques facilitava la tasca per tothom i a 
més a la nostra escola ha funcionat molt bé (hi ha escoles on hi ha hagut errors informàtics però el 
Departament ho ha solucionat; es van fer 4 preinscripcions de manera presencial. 

Segons les instruccions, la matrícula també serà telemàtica ja que acceptant la matrícula a través 
d'un correu i enviant-nos el carnet de vacunes i la resta de documentació que falti. 

 

6. Calendari escolar curs 2020-2021 

Encara no sabem si són 3 o 4 dies de lliure disposició, el Departament ens ho ha de confirmar. En 
claustre es van decidir que serien els següents dies: 

7 de desembre 

15 de febrer 

19 de març 

Si són 4 dies també farem el 10 de maig. 

Els dies que es proposaran per jornada compactada (de 9 a 13h), el 23 de desembre, 26 de març i 
del 7 al 18 de juny. 

 

7. Competències bàsiques curs 2019-2020 

Aquest curs no s'han pogut fer les competències bàsiques al grup de 6è. 

 



8. Sortides, colònies i viatge final de curs 

Les colònies de mitjans a Can Miqueló s'han ajornat, seran del 7 al 9 d'octubre; les de 4t i 5è al 
Delta de l'Ebre també s'han ajornat i seran del 27 al 30 d'octubre; es mantenen els diners que les 
famílies van pagar. 

El viatge de 6è s'havia de cancelar ja que el curs vinent no estaran a l'escola i no es pot ajornar, 
per tant vam fer les gestions per tal que ens retornessin els diners i ens han retornat pràcticament 
tota la part, menys 10€ per infant que es queden per despeses de gestió; però l'empresa gestora 
del viatge va donar uns talonaris a vendre per cada infant i el sorteig d'aquests talonaris es manté, 
les famílies han obtingut uns diners d'aquests talonaris. 

El taller de percussió corporal també s'ha ajornat, al 25 de setembre i els diners pagats es 
guarden. 

Al mes de juliol es farà el retorn dels diners a les famílies a les qual se'ls hi hagi de retornar 
(famílies de 6è o altres famílies que marxin de l'escola), la resta de famílies en principi els diners 
es mantenen per a les activitats del curs vinent. 

 

9. Informacions AFA: 

9.1. Quotes curs 2019-2020 i 2020-2021: segons instruccions del Departament d'Educació s'han 
de retornar els diners, però aquest aconsella que al grup de 6è s'han de retornar, ja que el curs 
vinent no estaran a l'escola, però a la resta de cursos la part proporcional que s'hauria de retornar 
d'aquesta quota es descompta de la quota del curs 2020-2021; amb l'Ajuntament s'haurà de 
concretar com es fa amb les famílies becades. Quan es tingui més informació i més previsió del 
curs vinent es farà una reunió Equip directiu i AFA per preveure les despeses del curs vinent i per 
tant la quota. 

9.2. Menjador: el procés d'estudi de les diferents opcions de canvi d'empresa de càtering i 
d'empresa gestora s'ha quedat aturat; de moment han valorat de seguir amb les mateixes 
empreses, però durant el curs vinent seguiran fent l'estudi d'aquest tema i potser ja canviaran 
l'empresa de càtering. L'empresa gestora del servei per al curs vinent no es pot canviar, però 
seguiran estudiant la possibilitat de fer-ho per al curs 2021-2022. 

La directora informa que des de l'escola s'ha de fer el certificat de suspensió de contractes de 
serveis de menjador escolar en relació a la situació d'emergència per tal que l'AFA pugui demanar 
una compensació econòmica, si és el cas. Encara no s'ha pogut fer aquest certificat perquè el 
Departament d'Educació no ha facilitat el model, un cop estigui disponible i fet es farà arribar a 
l'AFA. 

9.3. Casal d'estiu: estant fent sondeig dels infants usuaris però encara no s'ha acabat el termini 
per fer el sondeig. El preu ha augmentat perquè es necessiten més monitors, material d'higiene i 
més material pels infants ja que aquest no es pot compartir. Quan se sàpiga el nombre d'infants 
caldrà preveure en quins espais estaran els diferents grups, segons les instruccions i normes 
d'higiene i seguretat. 

 

10. Plantilla del centre curs 2020-2021 

Es preveu estable, però la persona que ocupa la plaça de música probablement canviarà ja que al 
Pau no l'hem pogut reclamar per no portar mínim 12 mesos treballant al Departament d'Educació 
(centres de titularitat pública) i la vacant de música està perfilada amb música i anglès. 

Ens queda una vacant de primària a resultes de la jubilació de la Maria Teresa, aquesta podrà ser 
ocupada per l'Enric, la Isa o per una altra persona. 

Les vacants que tenim amb perfil mantenim les mateixes persones (metodologia globalitzada Alba, 
diversitat Lluïsa). 

La plaça d'educació física està ocupada per un mestre que forma part d'un equip directiu i per tant 
no vindrà a l'escola, així que reclamem a l'Anita. 

L'equip directiu va fer una reunió amb el responsable de plantilles del Departament i vam 
comentar que amb l'excepcionalitat del moment estaria bé que mantinguessin la totalitat de 
les plantilles per al curs vinent ja que no s'ha pogut fer un tancament del curs, però no 
contemplen aquesta possibilitat. 



 

11. Memòria curs i PGA 2020-2021 

La memòria d'aquest curs serà una mica diferent ja que hi haurà aspectes que no s'han pogut fer 
o acabar, i per tant la PGA del curs 2020-2021 haurà de partir dels punts que no s'han finalitzat i 
també haurà de tenir en compte com ha afectat i com podrà afectar la situació d'emergència a la 
comunitat educativa. 

Un cop estigui enllestida la memòria es presentarà al Consell Escolar. 

 

12. Precs i preguntes 

Es demana quants i quins mestres atendran als infants a la reobertura al juny: a petits hi haurà la 
Carme i la Lluïsa, depenent del nombre d'infants hi haurà una de les mestres cada setmana. A 6è 
hi haurà el Pau. La resta de mestres només vindran el dia que hagin convocat a alguna família. La 
resta de tasques i reunions les seguirem fent telemàticament. 

 

Es demana aclariment sobre si els infants que vindran a l'escola hauran d'estar tot el matí 
asseguts en una taula: s'aclareix que no, hi haurà activitats al pati i a dins, però en els moments 
en què hagin de fer una activitat on es necessiti d'una taula, cada infant tindrà la seva amb el seu 
material. 

 

Es demana que si de cara al curs vinent les famílies no poden entrar fins a les aules i tenir aquest 
contacte més directe amb les mestres, que llavors es puguin fer reunions individuals més sovint, ni 
que siguin de manera telemàtica. Des de l'escola es tindrà en compte això, ja que la comunicació 
família-escola és essencial. 

També es recorda que si necessiten fer una reunió ara amb la mestra de referència la poden 
demanar i fer-la de manera telemàtica. Des de l'escola es demanen disculpes en relació al tema 
comunicació família-escola, ja que en un inici la situació ens va agafar desprevinguts i amb molta 
informació rebuda, i canviant, des del Departament, fet que va ocasionar que triguéssim una mica 
fins que vam tenir-ho tot preparat per poder fer videoconferències amb infants i famílies i així tenir 
un contacte encara més directe que via correu electrònic. 

 

 
Acords 
S'aprova el calendari escolar pel curs 2020-2021. 
 
 
S'aixeca la sessió. 
 
La secretària,       La directora, 
Silvia Boladeres Navarro      Carina Figueras Sans 
 
 
 
 
 
 
 
        
 


