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Acta de la reunió de Consell Escolar ordinari de l’ escola Sant Esteve de Guialbes  

 
Dades de la sessió ordinària  

Nom de l’òrgan que es reuneix 
Consell Escolar 
 

Lloc de la reunió: telemàtica Google Meet                    Data: 02/11/2020                       Hora: 20:30 
   

 
Ordre del dia  

1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior. 

2. Aprovació de la Programació General de Centre. 

3. Aprovació del Pla de Funcionament de Menjador. 

4. Aprovació pla lingüístic de centre 

5. Torn obert de paraules 

 
Assistents  

Anna Gay Mercader, Anna Pérez Carreras, Marta Ill Vinardell, Iolanda Salguero Pelegrina, Damià Carreras 

Coll, Àlex Terés Cordón, Àngels Toboso Piñar i Jordi Parés Masdevall. 

 
Desenvolupament de la sessió  

1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior  

S’especifica que la plantilla ha estat modificada des de la convocatòria de consell escolar del mes de 

juliol. Durant temps havíem estat reclamant un mestre més que per número d’alumnes ens tocava, i 

d’entrada no ens havien donat aquesta dotació. El mes de setembre però, se’ns va concedir mig 

mestre més per incorporar-se a la plantilla malgrat que ens tocaria una  plaça sencera. El 

Departament ja ha dit que no se’ns otorgarà.  

S’aprova l’acta de l’anterior consell escolar 

2. Aprovació de la Programació General de Centre.  

Hi ha alguna modificació pel que fa referència al pla d’obertura de centres. Intentem seguir la mateixa 

metodologia adaptada a la nova situació. No hi ha sortides incloses malgrat que es podrien fer dins 

del mateix grup estable. Els nostres grups són reduïts i això encareix les sortides. Des del 

departament se’ns va recomanar no fer-ne. S’explica que fem moltes sortides a l’entorn. Es demana 

al consell escolar poder aprovar possibles sortides futures si la situació millora. S’aprova aquesta 

proposta.  

Des de l’ajuntament ens comenten que la situació del pressupost d’aquest any està complicada, però 

que intentaran poder continuar col·laborant si el pressupost ho permet.  

Durant el segon trimestre es passarà un paper de pagament de sortides amb activitats que ens 

vindran a fer a l’escola, com ara les trobades esportives i una anellada d’ocells. L’ajuntament ens 
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pregunta quines són les activitats que ens vindran a fer des del Consell esportiu. S’explica que per 

les activitats del consell esportiu es tindrà en compte els grups estables a l’hora de portar-les a terme. 

S’especifica que són les mateixes activitats que anàvem a fer a Banyoles a les trobades esportives, i 

aquest curs vindran a l’escola per complir amb la normativa vigent per la pandèmia.  

S’explica que la PGA s'elabora a partir de la memòria del curs anterior.  

S’aprova la PGA per aquest curs.  

3. Aprovació del Pla de Funcionament de Menjador.  

Només s’han modificat les actuacions de neteja i els torns de menjador per grups estables. A la 

nostra escola està funcionant bé. 

S’aprova el pla de funcionament.  

4. Aprovació pla lingüístic de centre  

S’explica en què consisteix el projecte lingüístic i quines actuacions portem a terme des del nostre 

centre.  

S’aprova el projecte lingüístic.  

5. Torn obert de paraules  

Memòria històrica de l’escola:  Amb l’ampliació de l’escola ens agradaria fer un petit racó amb 

objectes que s’han conservat com ara uns armaris, un rellotge i uns mapes. Voldríem fer una 

simulació d’una aula a l’entrada antiga de l’escola, per fer-ne una reinterpretació de com ha 

evolucionat el sistema educatiu. Des de l’escola s’ha demanat poder disposar d’uns pupitres antics 

que es conserven per completar aquesta exposició.  

Punts per part de les famílies: 

En quin punt es troba l’opció del menú vegetarià:  L’ajuntament respon que aquest tema va sortir 

a la comissió de menjador i es van comprometre a estudiar aquesta possibilitat. Passaran una 

enquesta en breu per saber quanta gent voldria el menú vegetarià realment i si és factible portar-ho a 

terme. En cas que es portés endavant, la dietista hauria d’adaptar el menú existent efectuant pocs 

canvis. Els preocupa que obrir aquesta via pugui portar a altres demandes per part d’altres famílies, 

segons les seves voluntats particulars. Des de l’ajuntament demanen consens. L’ajuntament 

pregunta si en cas que es realitzi una modificació dels menús aprovats, s’hauria de comunicar al 

departament. L’Anna Gay s’informarà. 

El menú no coincideix amb el que està apuntat:  L’Àlex Terés explica que el cuiner a vegades 

modifica el menú segons els proveïdors, ja que no sempre li porten els productes a temps. 
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Es demana poder rebre el menú escolar de l’estació que toca:  L’escola fa arribar el menú que 

facilita l’Ajuntament. L’Ajuntament explica que els menús sempre són els mateixos cada curs, ja que 

són els que estan aprovats.  

Com es troba el tema de la neteja de l’escola:  L’Ajuntament comenta que va demanar a l’equip 

docent com veia el tema de la neteja i la percepció era bona. L’escola ho corrobora, ja que 

l’Ajuntament ha fet un esforç molt gran per poder oferir neteja durant els migdies per poder complir 

amb els protocols amb el màxim de rigor. Aquest curs s’ha de prioritzar el tema de la desinfecció.  

Orientació pedagògica del menjador i possibilitat d ’una reunió:  Es va reenviar el projecte a 

l’AFA. L’escola es coordina amb la monitora que coordina el servei i elles posen molta voluntat per 

equiparar la seva manera de fer amb la de l’escola. L’equip docent valora la seva feina molt 

positivament. El curs passat es va decidir que si alguna família vol parlar amb la monitora poden 

concertar entrevista a través de la direcció de l’escola.  

Possibilitat de pintar la pista del pati d’una form a atractiva:  L’escola comenta que qualsevol 

acció del pati s’ha de vehicular a través de la comissió d’ambientació. L’Ajuntament comenta que té 

la instància de la comissió on es demana poder eliminar el rocòdrom i moure el sorral, també la 

reincorporació de la bassa. En Jordi Parés explica el que la comissió té previst fer. L’Ajuntament 

també comenta que en Jordi Ginabreda es posarà en contacte amb l’escola per tal de veure on es 

polen realitzar aquestes actuacions. Pel que fa a pintar jocs de pati a la pista, en Jordi Parés explica 

que la comissió ja ho havia intentat portar a terme fa temps però l’ajuntament va comentar que al ser 

un equipament esportiu, les ratlles s’han de mantenir com estan. L’Anna Pérez explica que l’escola 

disposa de jocs gegants amb jocs tradicionals com ara la xarranca, escales etc , que els alumnes 

poden col·locar i treure quan ja estan de jugar.  

És obligatori l’ús de la mascareta?  El Departament té la darrera paraula i la mascareta de moment 

és obligatòria. És una normativa molt estricta que ens ve donada.  

Guia de com s’ha d’actuar en cas d’un altre confina ment total sobtat:  Aquesta temàtica es va 

explicar a l’inici de les reunions de famílies del mes d’octubre. L’escola va retocant i repensant les 

actuacions amb l’experiència que es va guanyant, com ara el confinament de segon a principis del 

mes d’octubre. L’Anna Gay torna explicar el pla d’actuació que té previst portar a terme l’escola.  

Poder parlar de donar opcions de lliure elecció de jornada escolar per part de les famílies:  En 

cas de confinament l’escola posarà un horari per les sessions telemàtiques i també hi haurà tot un pla 

de treball penjat al Moodle per tal que tothom pugui treballar al seu ritme. L’escola s’adaptarà al 

màxim però les sessions de classe es posaran en format horari.  

Actes Consell escolar:  a partir d’ara les actes del consell escolar es penjaran un cop el consell les 

aprovi. Així doncs, aquesta acta es penjarà al web de l’escola quan s’aprovi al proper Consell. 
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Lloc i data 
Sant Esteve de Guialbes, 2 de novembre de 2020 

Informació ocasional 

● Programació General de Centre 

● Pla de funcionament de menjador 

● Pla lingüístic 


