
 

 
 
 
Acta de la reunió de Consell Escolar de l’escola Joan Maragall 
Sessió número: 1/2020-21 
Data: 03/09/2020 
Horari: 16:10h – 17:35 
Lloc: Reunió online 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Equip Directiu:  
 
Sra. Gemma Requena Colominas, (Directora) 
Sra. Marina Crespo Biscarri, (Cap d’Estudis) 
Sra. Glòria Menéndez Pardillos, (Secretari)  
 
Sector Mestres:  
 
 
Sr.   Rubén Cura Ruíz 
Sra. Isabel Clara Díaz Martín 
Sra. Begoña Domínguez Ojer 
Sra. Lola Ruíz Valcàrcel 
Sra. Marta Sáez García 
Sra. Lidia Villarroel Garrigós 
 
Sector Pares:  
 
Sra. Verónica Carrera Carrera 
Sra. Elena Fernández Díaz 
Sra. Maria Elena Flores León 
 
Representant AMPA:  
 
Sra. Míriam Fernández Pinazo 
 
Representant Ajuntament :  
 
Sra. Marisa Alonso Martínez 
 

   
Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Col·legi d’Educació Infantil i Primària 
Joan Maragall  
 



Pers. Adm. i Serveis:  
 
Sra. Eva Cucalón Gómez 
 
 
S’han excusat d’assistir: 
 

 
Ordre del dia: 
 
 

Lectura i aprovació, si escau de l’acta del Consell anterior. 
 

Presentació i aprovació del d’obertura de l’escola. 
 

Torn obert de paraula. 
 

 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 

S’aprova l’acta del consell escolar anterior. 
 

Donat que els membres del consell escolar ja havien rebut el pla d’ 
obertura, només es comenten les novetats d’última hora. 

 
Les mares del consell i la representant de l’AMPA comenten que no volen 
aprovar el pla d’obertura ja que, tot i valorar molt positivament la feina i 
l’esforç fet per l’equip docent, se senten defraudades perquè, durant les 
rodes de premsa, els polítics han fet moltes promeses que no han complert. 

 
Aquest és el llistat d’inquietuds que ens han transmès: 
 

o Com seran les entrades i les sortides de l’escola. 
▪ La directora explica els diferents accessos, així com el 

personal que estarà a la porta, on es faran les files, etc. Tot 
estarà ben senyalitzat. 
 

o Ús de les mascaretes: Han de tenir unes característiques 
especials? 

▪ Se’ls diu que, no cal que siguin d’un tipus específic. 
▪ També se’ls demana una mascareta de recanvi, per 

possible pèrdua, trencament o per si s’embruta. 
 

o Desdoblament de grups: hi ha bastants que passen de 20 
alumnes. 

      Sra. Noelia Rodríguez Tapias (mare) 
      Sra. Ruth Merlo Benítez (mare) 
 

 



▪ Se’ls explica que s’ha prioritzat l’estanqueïtat i l’estabilitat 
del grup. No hi ha prou mestres per desdoblar els grups, ni 
es poden fer més torns de pati ni de menjador. 

 
 

o És possible fer els patis fora de l’escola?  (pavelló o antiga escola 
Joan Maragall) 

▪ Se’ls explica que, cada cop que sortim, necessitem un 
mínim de dos mestres acompanyants i que, entre anar i 
tornar, les hores del pati quedarien massa curtes. 
 

o Neteja de l’escola: demanen una persona tot el dia per netejar els 
lavabos, les baranes, els poms de les portes,... 

▪ Una mare del consell explica que, a l’institut on treballa i a 
l’escola del seu marit, l’ajuntament ha donat una persona 
per fer la neteja durant tot el dia. 

▪ Se’ls explica que s’ha fet la demanda a l’ajuntament però 
no hem tingut resposta. 

▪ La representant de l’ajuntament explica que, aquesta tarda 
mateix, tindran una reunió per parlar d’aquests temes. Es 
compromet a tornar a demanar personal de neteja i ens 
anima a tornar a fer una instància. La directora li contesta 
que mai rebem resposta de les instàncies que fem. 
 

o Fa anys que demanen un policia durant les hores d’entrada i 
sortida de l’escola.  

▪ Se’ls comenta que, portem anys fent aquesta demanda 
però sempre ens diuen que no. En canvi, hi ha escoles del 
poble que en tenen. El conserge talla una part de la rambla 
però passen cotxes per l’altra. Hem tingut més d’un ensurt. 
L’any passat, van atropellar un nen prop de l’escola. 
 

o Perquè s’ha eliminat el SEP fora de l’horari escolar?  
▪ Se’ls explica que, si no hi ha SEP, és més fàcil organitzar 

les entrades i les sortides dels mestres i dels alumnes. 
Sense SEP, tots entren i surten a la mateixa hora i no hi ha 
tant moviment amunt i avall.  

▪ També se’ls explica que, s’ha eliminat el SEP extraescolar 
però seguirà havent SEP dins l’aula.  
 

o Demanen més monitors de menjador: 
▪ El departament els va prometre i no els ha donat. 

 
Per totes aquestes raons, la representat de l’AMPA i les mares del consell 
escolar NO VOLEN APROVAR EL PLA D’OBERTURA. Valoren molt 
positivament els mestres i les seves decisions però volen mostrar la seva 
disconformitat amb la política del departament i de l’ajuntament de la 
Llagosta. 
 
 



Demanen: 
 

- Més mestres 
- Personal de neteja tot el dia 
- Un policia davant l’escola 
- Més monitors de menjador i 
- Material pendent d’enviar: termòmetres, mascaretes, gel, paper 

secant,... 
 
Se’ls comunica que tornarem a fer la demanda a l’ajuntament i al departament. 
 
 
La Presidenta  aixeca la sessió, de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta 
acta. 
 

La secretaria Vist i plau, La directora 
 
 
 
 
 
 
 
Glòria Menéndez Pardillos Gemma Requena Colominas 

  
 


