
 

 
 
 
Acta de la reunió de Consell Escolar del CEIP Joan Maragall 
Sessió número: 2/2020-21 
Data: 03/12/2020 
Horari: 17:30h – 18:25 
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 
Sra. Ruth Merlo Benítez  
 
Representant AMPA:  
 
- 
 
Representant Ajuntament :  
 
- 

   
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 de l’acta del Consell anterior. 
 

Presentació i aprovació del Pla Anual 2020-21. 
 
Revisió i aprovació del pla d’obertura de setembre de 2020. 

 
Informacions: 

 
- Beques menjador 
- Beques NEE 
- Beques escolarització 

 
Enquesta jornada intensiva. 
 
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. 

 
Presentació i aprovació del Pla Anual 2020-21. 
 
Donat que els membres del consell escolar ja havien rebut el Pla Anual 
2020-21, només es comenten alguns punts: 
 

o A partir d’ara i fins nou avís, les reunions amb les famílies 
s’hauran de fer telemàticament. Es comenta per part de les 
famílies que de moment aquest sistema funciona correctament. 

o Així mateix, els informes no es donaran en paper, sinó que 
s’enviaran per mail.  

      Sra. Noelia Rodríguez Tapias (mare) 
      Sra. Míriam Fernández Pinazo (AMPA) 
      Els representants de l’ajuntament 
 

 



o L’escola ha comprat 6 tablets noves amb diners del departament. 
Aquestes 6 tablets són necessàries ja que, tot i haver-ne comprat 
el curs passat, hi havia classes on faltaven. 
 

❏ Revisió i aprovació del pla d’obertura de setembre de 2020. 
 
El pla d’obertura no va ser aprovat al setembre pel consell a l’espera 
d’aclariments i més implicació per part de l’Ajuntament i del departament. 

La directora explica els canvis que s’han dut a terme: 
 

Neteja de l’edifici: 

Un dels punts que preocupava era el tema de la neteja i finalment  l’Ajuntament 
ha posat un servei al matí que valorem molt positivament de 9:30 a 13:30. 

Materials: 

Un altre aspecte feia referència als materials no subministrats pel departament 
(gel hidroalcohòlic, mascaretes, termòmetres.) 

El departament ha fet ja dues remeses d’aquest material amb gels i 
mascaretes. També ens ha subministrat 4 termòmetres. 

Quan s’acaba el gel,  l’AMPA es fa càrrec d’aquesta despesa comprant-ne a 
l’espera de noves remeses del departament. 

Augment plantilles i personal: 

També va quedar pendent  l’augment de plantilles per poder separar i reduir 
grups, aquest aspecte no han tingut cap modificació. Tot i així, el departament 
ha augmentat els dies de nomenaments per poder cobrir les baixes amb més 
rapidesa i a dia d’avui hem pogut cobrir totes les substitucions que s’han 
generat. 

Gestió de casos (RECO): 

Valorem també molt positivament la tasca realitzada per la gestora COVID de 
les escoles que gestiona tots els confinaments i la realització de les PCR a les 
escoles, sempre tenint en compte el que epidemiologia recomana. Ens permet 
actuar ràpidament davant de nous casos. 

WIFI i dispositius alumnes: 

Continuem tenint greus problemes de connectivitat que no ens permeten 
realitzar les activitats que voldríem. La xarxa wifi falla constantment 

El departament ha dut a terme un desplegament de millora de les xarxes a 
totes les escoles. Està en procés però encara no sabem quant serà efectiu. 



Respecte als dispositius per l’alumnat vulnerable hem fet el buidatge de tots els 
cicles tot i que el departament només enviarà dispositius i connectivitats pels 
alumnes de Cicle Superior. 

A mesura que anem rebent instruccions al respecte anirem informant a les 
famílies afectades. 

Pla menjador 

Cal afegir també al pla de menjador, que les famílies becades poden recollir el 
menjar a la cuina quan els seus fills estan confinats. També en situacions 
puntuals de famílies amb greus dificultats socioeconòmiques que no poden 
recollir el dinar, voluntaris de l’Ajuntament han fet el repartiment a domicili 
d’algun menú 

Valoració general: 

Després d’uns mesos d’aplicació del pla, valorem molt positivament l’adaptació 
de tota la comunitat educativa (docents, personal del centre, personal extern, 
famílies i alumnes ) a les noves mesures (entrades i sortides, activitats, àmbit 
organitzatiu, entrevistes, reunions....) així com a tots els canvis i modificacions 
que van sorgint en funció de l’evolució de la pandèmia. 

 
 
 
❏ Informacions: 

 
La secretària explica els 3 tipus de beques que es poden demanar: 
 

- Gestionades per l’ajuntament/consell comarcal: 
- Menjador: no cobreix la totalitat del servei però permet compactar          

els dies. Enguany, s’han concedit 105 beques. L’encarregada de         
gestionar aquest diners és l’empresa Descobrir Món, responsable        
del nostre menjador escolar. 

- Escolaritat: l’ajuntament concedeix 90€ per fill/a a les famílies que          
ho sol·licitin, sempre i quan no superin el llindar econòmic          
establert. L’ajuntament ingressa els diners al compte de l’escola.         
Com la quota de material és més cara, les famílies han de pagar             
la diferència. Enguany, l’ajuntament ha concedit 101 beques. 
 

- Gestionades pel departament: 
- Beques NEE: aquest curs només n’han concedit 8, ja que el           

departament demanava un certificat de disminució ó minusvalia        
als sol·licitants.  El curs passat aquest requisit no era necessari.  
La Generalitat concedeix més o menys diners segons la         
disminució i les hores de reeducació que es demanen. 

 
 



 
❏ Enquesta jornada intensiva. 

 
Una mare explica que s’ha creat un grup de Facebook per parlar sobre el tema,               
i que a les enquestes realitzades a les famílies de tot el municipii va guanyar la                
proposta “sí a la jornada intensiva”, però que l’ajuntament no vol implicar-se            
sense saber primer l'opinió dels consells escolars de les escoles del poble. 
 
Una altra mare diu que li agradaria saber quin tant per cent va votar a favor i                 
quin en contra. 
 
Una mestra diu que potser s’hauria de fer una votació més seriosa, amb més              
implicació per part de la comunitat educativa.  
 
Es comenta que havia quedat pendent fer enquestes a altres membres de la             
comunitat educativa. 
 
Quedem que s’explicarà al claustre i que, si tothom està d’acord, es farà una              
comissió permanent per tirar endavant com a consell escolar amb la proposta,            
per tal de presentar-la a l’Ajuntament. 

 
 

❏ Torn obert de paraula. 
 
Una mare demana comenta que a la web no sempre hi ha les actes              
actualitzades. A partir d’ara, intentarem penjar les actes tan bon punt estiguin            
aprovades. 
 
 
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 

  
 


