
 

 
Acta de la reunió de Consell Escolar del CEIP Joan Maragall 
Sessió número: 3/2020-21 
Data: 03/02/2021 
Horari: 17:35h – 18:35 
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. Lola Ruíz Cárcel 
Sra. Marta Sáez García 
Sra. Lidia Villarroel Garrigós 
 
Sector Pares:  
 
Sra. Verónica Carrera Carrera 
Sra. Maria Elena Flores León 
Sra. Ruth Merlo Benítez  
Sra. Noelia Rodríguez Tapias 
  
Representant AMPA:  
 
Sra. Míriam Fernández Pinazo 
 
Representant Ajuntament :  
 
Sra. Marisa Alonso Martínez 
 
Pers. Adm. i Serveis:  
 
- 

   
Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Col·legi d’Educació Infantil i Primària 
Joan Maragall  
 



S’han excusat d’assistir: 
 

 
Ordre del dia: 
 
 

Lectura i aprovació de l’acta del Consell anterior. 
 

Liquidació de l’exercici 2020 i pressupost 2021. 
 
Informacions: 

 
- Informació i aprovació de la possibilitat de demanar al departament          

jornada continuada a nivell de municipi 
- Portes obertes 
- Preinscripció i matrícula 

 
Torn obert de paraula. 

 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 

Lectura i aprovació de l’acta del Consell anterior. 
 
S’aprova l’acta del consell escolar anterior. 

 
Liquidació de l’exercici 2020 i pressupost 2021. 
 

o La secretaria explica els ingressos i les despeses del 2020 i les 
compara amb les que s’havien pressupostat. Degut al 
confinament, s’han gastat menys diners. 

o De cara al 2021 el pressupost s’adapta a les necessitats del 
centre i als projectes que vindran. 

o El romanent del 2020 es destinarà a la compra de material 
informàtic i a la renovació dels llibres de la cooperativa escolar. 

 
❏ Informacions. 

 
Jornada continuada a nivell de municipi: 

Un cop realitzades totes les enquestes, la comunitat educativa està a favor 
de sol·licitar la jornada continuada a les escoles públiques de la Llagosta. 
Queda pendent un ple de l’ajuntament per parlar d’aquest tema. 
 

      Sra. Begoña Domínguez Ojer 
      Sra. Elena Fernández Díaz 
      Sra. Eva Cucalón Gómez 
  

 



Portes obertes: 

El 26 de febrer, es faran dues sessions de portes obertes virtuals, una pel 
matí i una altra per la tarda.  
 
Pels que no tinguin possibilitat de connectar-se, farem jornades presencials a 
partir de les 16:45h o les 17h per assegurar-nos que no queda ningú al 
centre. Es faran amb cita prèvia i només podran venir les famílies que ho 
necessitin. Els grups no passaran de 10 persones.  

 
A la web penjarem tota la informació de les portes obertes: 

- Power Point explicatiu amb fotografies 
- Espais del centre amb fotografies 
- Vídeo d’infantil 
- Etc,... 

 

Preinscripció i matrícula: 

La preinscripció serà telemàtica, com el curs passat, i només serà 
presencial per aquelles famílies amb moltes dificultats. 

 
Oferta de grups i places: només tindrem 1 grup de P3. Mica a mica, 
passarem a ser d’una sola línia. Farem el possible per mantenir un grup per 
nivell però serà difícil si no hi ha un canvi de natalitat. 
 

 
❏ Torn obert de paraula. 

 
No hi ha intervencions. 
 
 
 
ACORDS: 
 

● S’aprova l’acta del consell escolar anterior 
● S’aprova l’exercici econòmic del 2020 
● S’aprova el pressupost 2021 
● S’aproven les possibles modificacions del pressupost en cas de ser          

necessari 
● S’aprova la proposta de sol·licitar la jornada continuada a nivell de           

municipi 
 
 
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 


