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Acta de Consell Escolar 

Número de sessió  50          Data  26 de setembre de 2019 

Caràcter  ordinari 

Lectura de l’acta anterior:  

S’ha fet una lectura abreujada de l’última sessió del Consell Escolar, que feia 

referència a la memòria del curs 2018/2019. S’aprova per unanimitat. Es 

proposa que les properes actes de sessió del Consell Escolar es pot fer la 

tramesa via email, amb marca de paper, perquè tothom la pugui llegir abans de 

la sessió i ens estalviem la lectura. 

Presentació del Pla General Anual: 

 

El PGA acull projectes, programacions, espais, horaris, reunions, etc. i es 
presenta al Consell escolar i a la Inspecció Educativa. Un Pla General anual 
s’articula sobre tres eixos fonamentals: 

- Els objectius de gestió: horaris, tutories, activitats, calendaris, recursos 
materials i humans, etc. 

- Els objectius didàctics de millora de resultats: implementació i seguiment 
de projectes, propostes de millora, eines d’avaluació, etc. 

- Els objectius que fan referència a la participació de la comunitat 
educativa, famílies, portes obertes, reunions, etc. 

La particularitat del Pla Anual 2019/2020 és que recull els objectius proposats 
en el Projecte de Direcció 2019/2023 que de seguida esmentarem i es 
presentaran. 

- Millora de la comprensió oral i expressió oral, en particular, de llengua 
catalana 

- Revisió anual del Pla Lector, incorporant les modificacions pertinents per 
la implementació d’activitats, plans específics, mesures de suport i/o 
reforç. 

- Revisió de les eines diagnòstiques i avaluatives dels alumnes. Establir 
criteris comuns a tots els cicles i específics en quan a continguts. 

- Revisió del model d’informe d’avaluació. 

- Revisió dels Plans Individualitzats del centre 

- Revisions trimestrals i seguiment dels plans implementats i de projecte 
educatiu. 

Per altra banda, recull alguns objectius que creiem s’han d’actualitzar com és el 
cas de l’actualització del projecte educatiu de centre i enllestir el Pla d’acció 
tutorial, la publicació de les NOFC, etc. 

Per últim, tots aquells projectes que s’incorporin a la nostra tasca pedagògica. 



 

Precs i preguntes 

 

- Substitució dels membres absents del Consell Escolar. 

S’informa que hi ha dos “absències” al Consell Escolar sector mestres. 
Una és definitiva per canvi de lloc de treball i l’altre per maternitat. 
Durant el segon trimestre un altre membre del sector professorat serà 
absent. No es cobrirà la vacant fins a la propera convocatòria d’eleccions 
al Consell Escolar 

- Es fa referència a la normativa d’inici de curs del Departament 
d’Educació que ha arribat via AFA i via Departament sobre el 
acompanyaments escolars. Es deixa molt clar que els diversos 
acompanyaments que es fan a l’escola (excursions, piscina, ...) hauran 
de complir els requisits de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil i 
del certificat de penals. 

- Es lliura el butlletí del primer trimestre, que és un extracte de les 
activitats programades durant el primer trimestre i que consten al PGA. 

Davant de peticions de les famílies de racionalitzar horaris durant la 
setmana de Nadal, en la qual conflueixen activitats molt diverses 
(festival, portes obertes piscina, recollida d’àlbums, etc. ), es decideix de 
suspendre les portes obertes de piscina del primer trimestre (aquelles 
que consten com a activitat d’escola, no les corresponents a les que 
organitza l’Ajuntament de l’Hospitalet). 

- S’acorda demanar formalment una entrevista amb la Directora de SSTT, 
la Sra. Montserrat Domingo, per tractar el tema de la construcció edifici i 
el tema de l’Institut Escola. 

- Des de l’AFA de l’escola es demana comptar amb una estona de temps 
en les diferents reunions de començament de curs per explicar les 
novetats de funcionament de les comissions. S’ha elaborat un pla en el 
qual l’organització i gestió de festes i actes quedaran repartits en 
diferents nivells (cinema a 3er, graduació a 6è, carnaval a 4rt, etc.) 

Amb la finalitat que tothom participi activament i impulsar la integració 
dels pares i mares en la vida escolar. 

- Es proposen les dates de les properes sessions de Consell Escolar pel 
curs 2019-2020 

 

  



Acta de Comissió de menjador 

Número de sessió  2          Data  23 d’octubre de 2019 

Caràcter  ordinari 

Valoració general 

Es fa una bona valoració de l’inici del curs. S’han portat a terme canvis importants 

com fer tres torns de menjador (cicle infantil i primer, 2n-3r-4t i cicle superior), 

per tal de baixar ràtios i així disminuir el volum. Es nota una millora i tant nens/es, 

com monitors i cuineres s’han anat adaptant força bé. Tot i així s’ha de seguir 

treballant el control del volum. 

Encara no es poden valorar les activitats ja que just ara s’acaba de pactar entre 

nens/es i monitors/es aquelles que es realitzaran. 

S’ha pogut fer el traspàs als mestres de les llistes de nens/es que es queden de 

manera fixa com esporàdics. 

Envers els monitors/es s’està força content amb les noves incorporacions (1/3 

de la plantilla) i es veu un grup unit on tothom va a una.  

Davant la resolució de conflictes de l’alumnat s’està treballant per a que 

adquireixin habilitats per a què ho solucionin entre ells. Hem de veure els 

conflictes amb un caire educatiu perquè son una font d’aprenentatge. També hi 

ha una “classe de la pau” per poder parlar els diferents conflictes, tant entre ells 

com amb el monitor i/o el coordinador. 

Es valora de forma molt positiva la comunicació amb les famílies, tant per 

WhatsApp com per e-mail. Es respon tant a les preguntes més personals i 

puntuals com en aquelles més globals i de funcionament general.. 

Es faran dos tastets al curs en algunes festivitats com ara a la castanyada que 

es posen xips de moniato al mig de cada taula com una tapa per picar. 

Per menjar hi ha un responsable de taula, que es qui s’encarrega de parar taula, 

de posar l’aigua i de repartir un tros de pa per cadascú. 

Es segueixen els menús establerts. 

Si els nens es mengen el primer plat si que es deixa repetir del segon, sinó 

lògicament no es dóna opció a repetir. 

L’ús del ganivet  es comença a introduir a P5 

Les famílies musulmanes van comentar que el menú sense carn era molt 

repetitiu i s’han fet les esmenes necessàries per a que sigui més variat. Queda 

descartat el menú Halal 

Mesures de reducció impacte mediambiental 

De moment des del menjador es recicla el plàstic, però l’objectiu és arribar a 

reciclar el paper i l’orgànic. 



Es planteja de fer un taller de manualitat on els nens puguin elaborar un boc and 

roll 

Millores a fer 

La acústica del menjador no és la millor, però tot i això els nens/es són molt 

sorollosos i s’estan buscant diferents tècniques per poder baixar el volum. Si no 

hi ha un bon comportament hi ha conseqüències.  

Es comenta que s’ha de millorar els diferents desplaçaments per l’escola, perquè 

no hi ha hàbits per anar tranquil·lament caminant. 

Els monitors faran una xerrada de pedagogia sistèmica amb en Carles Parellada. 

  



Acta de Consell Escolar 

Número de sessió  51          Data  23 de gener de 2020 

Caràcter  ordinari 

Lectura de l’acta anterior:  

Es fa un resum de l’acta recollida de la Junta de menjador. Sense cap esmena 

a fer, es dóna per aprovada. 

Pressupost 2020: 

El secretari projecta i ha distribuït còpies del pressupost per l’any 2020 i fa una 

petita explicació de les partides més significatives.  

Liquidació exercici 2019: 

El secretari procedeix a explicar la liquidació de l’any 2019. Aquesta també es 

projecta a la sala i s’han distribuït les còpies per consulta. 

Es produeixen diferents intervencions per part del Consell Escolar, ja siguin per 

demanar aclariments del ingressos percebuts del Departament i de 

l’Ajuntament com a la part més important dels ingressos corresponents a les 

famílies. 

Els membres del Consell Escolar aproven els dos punts anteriors per 

unanimitat i amb el seu consentiment es donarà el vistiplau a la documentació 

esfer@ que s’envia al departament cada any. 

  



Acta de Consell Escolar 

Número de sessió  52          Data  30 d’abril de 2020 

Caràcter  ordinari 

Resum de la situació actual: Confinament per la Covid-19 

La Directora exposa que davant la situació excepcional que vivim des del dia 13 de 

març, considerem que és convenient realitzar una sessió de Consell Escolar per tal de 

valorar la situació on ens trobem, les mesures preses i les que hem de prendre 

independentment de si tornem o no a l’escola. 

Així veureu que a l’ordre del dia hi consten les dues vessants: 

- Continuar amb el curs “normalitzat” a l’espera del desenvolupament del 

mateix 

- Prendre mesures a llarg termini davant el possible no retorn a les 

classes aquest curs escolar 

Dels punts a tractar, s’ha passat còpia als membres del Consell Escolar per la seva 

lectura i estudi: 

 Resum de la situació actual: Document on recollim les mesures preses des del 

primer dia de confinament i la seva re-elaboració quan ja veiem que això 

s’allargaria més del previst. La Directora explica que aquest document, un cop 

acabat, farà la funció de memòria del tercet trimestre. 

 En quant a l’avaluació del curs, el Departament ha enviat als centres escolars 

unes instruccions, on a grans trets indica els següents: 

- Atenció telemàtica en el seu sentit més ampli (videoconferències, 

trucades, etc.) durant aquest tercer trimestre. 

- El 2n trimestre es va tancar el dia 12 de març, pràcticament avaluat i 

aquesta avaluació serà recollida en el seu corresponent informe 

escolar. 

 El retorn a les famílies de la part proporcional de material escolar que es 

considerarà una bestreta pel curs 2020/2021 

 Deixa a l’escola la gestió de les Colònies escolars previstes, ja que en molts 

casos no retornen els diners i el que ofereixen és una reserva pel curs vinent. 

En el nostre cas hem decidit: 

A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DE P5, 2N, 4RT CURS EN REFERÈNCIA A LA DEVOLUCIÓ 

DELS IMPORTS ABONATS EN CONCEPTE DE MATERIAL ESCOLAR, SORTIDES, 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I COLÒNIES ESCOLARS 

Benvolgudes famílies 

El Departament d’Educació ha regulat la devolució de les quotes de material, sortides, 

colònies i activitats complementàries que les famílies hagin abonat aquest curs 

2019/2020.  



Malauradament, davant la situació d’excepcionalitat sanitària que estem vivint, ja us 

vàrem comunicar l’anul·lació de totes les colònies escolars programades per aquest 

curs.  

Així que us passem a detallar com es farà aquestes devolucions: 

MATERIAL, SORTIDES, PISCINA, QUOTES DIGITALS 

L’import corresponent a aquests conceptes i seguint les directrius del Departament 

d’Educació, seran descomptats en les quotes del curs 2020/2021. 

Atès que l’import de cada nivell escolar és diferent hem calculat retornar 1/3 part de 

tots els conceptes que queden d’aquesta manera: 

D’infantil 3 anys fins a 2n de Primària  -  (d’Infantil 4 anys a 3er curs 2020/2021 125 

euros 

4rt i 5è (5è i 6è curs 2020/2021)  105 euros 

6è de PRIMÀRIA: Atès que aquests/es alumnes marxen de l’escola es farà una 

transferència de 105 euros al vostre compte bancari la tercera setmana de juny 

COLÒNIES ESCOLARS 

Es procedirà al retorn de les quotes satisfetes en concepte de colònies escolars a les 

famílies d’infantil 5 anys, 2n i 4rt de Primària mitjançant transferència bancària la 

primera setmana de juny 

Per les famílies de 6è de Primària el retorn es farà  també  la primera setmana de juny. 

Aquests acords, que responen a criteris de facilitar la comptabilitat de l’escola en 

l’aplicatiu esfer@, han estat consensuats amb el Consell Escolar de Centre. 

 

 Es deixa de percebre els ingressos de beques de menjador, ja que aquests es 

reconverteixen en targetes moneder pels usuaris, que s’aniran carregant 

mensualment 

 La posada en marxa del Programa “Centres educatius en línia” que consisteix a 

dotar a l’alumnat que no disposa d’aquest recurs el dispositiu/connectivitat 

necessari per a la realització de tasques el tercer trimestre. Començaran amb 

els alumnes de CS,. De fet, el primer llistat d’alumnes que ens han demanat és 

de 5è i 6è de Primària. 

Per altra banda, l’Ajuntament de l’Hospitalet anuncia el repartiment de 500 

unitats de connectivitat pels alumnes de 3er i 4rt i es confegeix el llistat 

corresponent. 

 Així mateix, hem rebut una notificació del Departament, en la qual es suspenen 

els contractes de menjador. En resum, l’empresa emetrà dues factures: una 

fins el dia 12 de març i l’altre corresponent als ingressos deixats de percebre 

que cobriria del 13 de març fins a final de mes. Tota la documentació ja està 

tramitada. 

Com bé sabeu, l’escola amb el romanent amb què compta més els ingressos 

del dia 10 del mes següent de les famílies pot fer front, al dia, de les factures 

de menjador emeses. Aquesta situació es regula trimestralment quan el 

Consell Comarcal del Barcelonès (Ara AMB) ens fa els ingressos trimestrals. 



No ha estat així en aquesta ocasió ja que a partir del dia 1 de gener, Consell 

Comarcal del Barcelonès va passar a formar part de l’AMB; això va significar 

que fins el mes de març no es va fer efectiu l’ingrés corresponent al primer 

trimestre de curs. Ens queda per rebre la segona i última liquidació, 

corresponent al segon trimestre de curs que no es farà efectiva, en el millor 

dels casos, fins a finals de juny o juliol. Per pal·liar aquesta situació i poder fer 

el pagament de la factura pendent a Plats de Colors del mes de març, es 

demana consentiment al Consell Escolar d’avançar aquests diners de les 

famílies i regularitzar en rebre la subvenció pendent de l’AMB. 

S’aprova per unanimitat i es vol deixar constància en acta de Consell davant la 

sortida/entrada de diners (tenir-lo en compte en el proper pressupost i 

liquidació). 

 Finalment, per enllestir aquest punt, informar-vos que es continuen fent les 

reunions previstes amb la Junta de l’AFA i amb la Comissió de 6è curs per 

preparar l’acomiadament dels alumnes. 

Organització curs 2020/2021 

Malgrat tot, hem de preveure el curs 2020/2021 així que us informem que: 

- Documentació autoritzacions:  s’enviarà durant aquest mes de maig 

l’actualització de totes les autoritzacions de sortides, piscina, recollides, etc de 

manera telemàtica 

- Quotes 20/21: Es preveu congelar les quotes pel curs vinent, és a dir, 

continuar amb les mateixes. 

- Protocol de tancament i retorn a l’escola: en el cas d’obertura i/o tancament 

del curs escolar 2019/2020 s’hauran de confegir uns protocols que vindran 

determinats pel Departament d’Educació 

Altres temes sobrevinguts 

Els pares representants al Consell escolar anuncien tot un seguit de temes i dubtes, 

els quals ja han estat aclarits pel que s’ha comentat fins ara: dispositius, atenció 

alumnes vulnerables, etc., als que ja s’han donat resposta al llarg de la reunió. 

  



Acta de Consell Escolar 

Número de sessió  53          Data  3 de juny de 2020 

Caràcter  ordinari 

La Directora informa que en propers correus electrònics adreçats als membres del 

Consell s’enviaran les actes de les sessions celebrades a partir del mes de gener. 

Atenent a l’ordre del dia tan dens que es presenta avui, és la millor solució possible. 

Autorització de cessió d’espais escolars per a la realització del Casal d’estiu: 

El President de l’AFA ha fet arribar la petició d’autorització per part del Consell Escolar 

per a la celebració del Casal d’Estiu. L’autorització és un requisit per poder enviar la 

documentació a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Per tant, i davant el 

consentiment d’aquest Consell Escolar, es farà arribar un certifica on digui: 

 

“El representat de l’AFA de l’escola sol·licita autorització del Consell Escolar per: - La 

posada en marxa del Casal d’Estiu a partir del dia 22 de juny i fins al 31 de juliol, en 

caràcter ordinari, i sempre complint amb la normativa específica referent a aspectes 

organitzatius i d’acompliment dels criteris que marqui les autoritats competents. Així 

mateix, expressa la demanda d’autorització de fer una nit al Casal durant aquest 

període. - L’autorització, en cas de necessitar-ho, de l’organització del Casal d’estiu 

durant el mes d’Agost, si així ho manifesten les famílies. Així mateix, expressa la 

demanda d’autorització de fer una nit al Casal durant aquest període si cal. - 

L’autorització de la posada en marxa del Casal del dia 1 al 10 de setembre Posat al 

debat entre els diferents membres s’acorda donar el vistiplau per unanimitat a les 

demandes que han presentat i així posar-ho en coneixement de l’Hospitalet de 

Llobregat per a la corresponent cessió d’espais” 

 

Pla específic obertura centres educatius: 

Prèvia a la celebració d’aquesta sessió, s’ha enviat als membres del Consell la 

documentació específica i actualitzada sobre el Pla d’obertura que s’ha d’enviar 

a la Inspecció Educativa.  

S’ha explicat el funcionament de l’escola durant els propers dies i fins el 19 de 

juny. 

També que les línies mestres d’aquest Pla s’ha consensuat entre totes les 

escoles del municipi. Es fa referencia també a la Carta que les Direccions 

vàrem adreçar al MHC d’Educació, de la qual encara no tenim resposta. 

Finalment, els membres del Consell aproven el Pla presentat i per tant avui 

mateix s’enviarà a la Inspecció Educativa, pas previ a la publicació a la pàgina 

web de l’escola. 

 

Pla d’assistència de 6è - Comiat 

Aquest punt fa referencia a l’assistència a l’escola dels alumnes de 6è i al petit comiat 

previst de realitzar el dia 19. Per tal de complir al màxim amb les recomanacions 

Sanitàries, l’acte es realitzarà a l’aire lliure, al pati; en grups de 12 alumnes i en tres 

franges horàries diferents. 



Per donar caliu a l’acte s’ha comprat una carpa i es permetrà l’assistència d’un pare o 

mare voluntari per a realitzar la sessió fotogràfica. 

Plantilla escolar:  

S’informa al Consell Escolar de la publicació de dos vacants a cobrir, mitjançant 

entrevista prèvia, de perfil Lingüístic de Primària i una d’atenció a la diversitat. 

També s’informa que l’escola comptarà pel proper curs amb una plantilla de 28.50 

mestres i que s’ha suprimit la dotació d’Aula d’acollida. 

Continuant amb temes pedagògics també s’informa que el proper curs no hi haurà 

barreja de grups i que es garantirà, en la mesura que sigui possible, la continuïtat de 

les tutories. 

També es comenta que hem elaborat un escrit adreçat a les famílies explicant com 

serà la tercera avaluació i que es difondrà a través de l’aplicació. 

Obertura SIEI a l’escola: 

La Directora explica al Consell Escolar que pel proper curs el Departament ha assignat 

a l’escola una unitat de SIEI. La Cap d’Estudis explica el funcionament en general 

d’una SIEI, els alumnes que atendrà i els requisits per poder portar.la a terme. 

S’anuncia que és una SIEI d’Infantil i que de moment sabem de 6 alumnes assignats. 

Petició d’espais curs 2020-2021: 

Continuant amb les previsions pel curs 2020/2021, s’informa que l’escola demanarà la 

continuïtat de l’activitat de piscina de P3 fins a 2n i la utilització de la pista esportiva. 

També s’informa als membres del Consell la necessitat de conformitat per continuar 

amb el Programa de Natació Educativa de l’Ajuntament pels alumnes de Cicle Mitjà. 

S’aprova per unanimitat. 

Ordinadors escolars: 

Just tornar de Setmana Santa (2020), el Departament ens va ordenar de fer un llistat 

d’alumnes de sisè que no disposés tant de dispositiu mòbil com connectivitat. Es van 

endur de l’escola 20 ordinadors, els quals es van anar repartint fins fa poc entre els 

alumnes. D’aquest 20, ens consten que dos no van arribar mai ja que es va haver de 

proporcionar 2 aparells nous a cada una. Tenim constància també de la pèrdua de 3 

carregadors. 

Davant la falta de notícies respecte a 5è i altres cursos, com escola vàrem decidir fer 

el repartiment directament a les famílies.  

Es comenta totes aquestes circumstàncies i davant la proposta de les famílies de 

deixar en préstec els ordinadors fins el setembre s’aprova per unanimitat. La Directora 

demana que quedi constància expressa en aquesta sessió ja que els ordinadors són 

propietats de totes les famílies. 

 

 

 

 



Preinscripció escolar curs 2020-2021: 

Dels dies 13 al 22 de maig es va portar a terme la preinscripció escolar, 
majoritàriament de forma telemàtica. Es van habilitar dos dies per aquelles famílies 
que ho havien demanat de forma presencial. 

El resultat ha estat 
P3       60 
P4       7 
P5       5 
1ER     2 
2N       1 
3R       0 
4RT     0 
5          3 
6          1 
TOTAL            79  

 
Dossier famílies curs 2020/2021 
 
Aquest document es va enviar als membres del Consell Escolar per la seva revisió, 
centrant-nos en dos punts: 

- Horari i calendari escolar: No ha sortit encara publicat al DOGC. El 
calendari que hi apareix està fet sota suposicions; s’acorda que ens 
vincularem al Consell Educatiu de Ciutat. 

- Per les quotes de material. Queden igual que aquest curs. El primer 
pagament que és al juliol queda compensat amb la devolució de quotes 
del tercer trimestre. 

 

Precs i preguntes 

 

Una mare del Consell ens transmet una reflexió sobre la barreja de grups a P3 ja que 
els grups estan molt descompensats. Després d’argumentar perquè no es ho 
plantegem, s’acorda de fer un traspàs a la Junta d’Avaluació i que es posaria sobre la 
taula. 
 


