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CERTIFICAT  DELS ACORDS QUE S’HAN PRES EN EL CONSELL ESCOLAR 
EN FUNCIONS 

 
Cristina Cortés Alejos, com a secretària del centre educatiu L’Arenal de Llevant, 
 
 
Certifico: 
 
Que en la reunió  ordinària del Consell Escolar, de data 09-09-2021, s’han pres els 
acords següents: 
 
 

1. Canvis estructurals al CE 
 
S’exposen els canvis estructurals al CE quant a la dimissió dels dos membres 
del CE sector famílies. No és possible incorporar cap nou membre del sector 
famílies perquè no hi ha suplents a la llista. També s’informa que hi ha tres 
mestres que han concursat i que han deixat deserta la vacant, que és suplida 
per tres mestres triats pel claustre en procés participatiu. A partir d’ara, el 
funcionament del CE serà EN FUNCIONS. 
 
S’incorpora un membre suplent com a representant de l’AFA al CE. 
 
 

2. Presentació: POC curs 21-22 
 
Es dóna el vist-i-plau al Pla d’Organització de Centre. 
 
S’informa que no han canviat les mesures sanitàries en general. Els canvis a 
destacar són: no prendre la temperatura a les entrades al recinte, no cal 
mantenir la distància de seguretat entre infants dins de les aules i l’opció de 
barrejar grups a l’hora de l’esbarjo (fent servir la mascareta). L’escola ha pres 
la decisió que primària esmorzi en grup bombolla al pati i, en acabar, es 
relacionin amb la resta de grups (amb mascareta). 
 

3. Cessió menjador i espais de l’escola 
 

Cessió de Menjador: s’acorda renovar la cessió a l’AFA per aquest curs 21-
22. 
 
Cessió espais escola: s’informa que totes les activitats i espais dels que l’AFA 
en fa ús depenen de l’aprovació del CE, no cal signar cap conveni. Però, totes 
les activitats gestionades per entitats externes cal signar conveni (en el nostre 
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cas, bàsquet i handbol). En aquests convenis, l’escola no vol treure rendiment 
econòmic perquè són espais d’ús social, però sí demana alguna 
contraprestació com, per exemple, reparacions i/o millores de les 
instal·lacions. 

 

S’acorda signar conveni amb handbol i renovar el de bàsquet. 
 

Es sol·licita permís per signar conveni amb Formigues Cooperatives (formació 
per a mestres d’EF) el dissabte 16 d’octubre. El CE dóna la seva conformitat a 
aquesta cessió.  
 

4. Sortides anuals curs 21-22 
 
El CE dóna el vist-i-plau a les sortides que es vagin planificant i concertant al 
llarg del curs. 
 

5. Aportacions de les famílies: material i sortides (Pagament per BynApp) 
 
Segons està aprovat al CE de l’11-11-2020, les aportacions de les famílies 
respecte el material, les sortides es farà exclusivament via BynApp Pay 
(amb un cost de comissió de l’1%), llevat dels casos de fracció de la quota i 
les reclamacions de la quota del curs 20-21 pendents que faran les 
aportacions a través de transferència bancària. 
 

6. Organització del menjador 
 
Un cop exposades les 3 opcions i resolts els dubtes es pren la decisió: Opció 
C (10 vots a favor i 1 abstenció). 
 

7. Torn obert de paraules 
 

 Es planteja la possibilitat de crear una comissió (alguns representants 
del CE) de cara a les properes eleccions respecte el sector famílies. 
 

 Es farà carta al CEB per reclamar la reparació i substitució de les 
cistelles de bàsquet i altres elements de la pista (aros, xarxes i 
protectors) 

 
 
En aquesta sessió de CE s’informa als assistents sobre: 
 

 La dotació d’hores de monitoratge: 45h totals per atendre l’alumnat 
NEE de tota l’escola. 
 

 La nova incorporació del referent de l’EAP assignat al centre. 
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 Pla de Funcionament de menjador: Document en elaboració. Aquest 
document marca les directrius de funcionament, els mecanismes de 
participació, les funcions... i el CE serà l’òrgan que el supervisarà el 
seu desplegament i valorarà les cessions anuals del menjador. 
 

 

Barcelona, 04 d’Octubre de 2021 
 
 
Signatura de la secretària     Vist-i-plau de la directora 

 
 
 
 
 
 


