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Acta de Consell Escolar 

Numero de sessió  54    Data: 3 de juliol de 2020 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1. Es presenta la memòria del curs 2019/2020 marcada pel confinament del mes de març. 
S’han hagut de deixar pendent l’avaluació d`ítems que no s’han pogut portar a terme o 
bé s’ha fet de manera parcial. A mode d’exemple: ítems que fan referència a les 
reunions de final de curs, a les avaluacions de competències bàsiques, al casalet 
d’estiu o el casal, etc. 

S’explica als membres del consell escolar que, a efectes reals, hem tancat la memòria 
al mes de març i hem fet una específica del període de confinament. 

Es recorda que una gran part de la memòria, sobre tot el que fa referència a temes de 
gestió i organització, ja es va valorar amb anterioritat. 

Dels resultats acadèmics s’ha fet un buidatge estadístic corresponent als resultats 
obtinguts el primer i segon trimestre i el resultat final que com ja hem explicat a les 
famílies és la mitjana corresponent.  

2. Es presenta la memòria de l’etapa de confinament. De fet es correspon més a una 
enumeració d’accions dutes que a una memòria en sí ja que no tenim elements de 
referència anteriors. 

3. S’ha lliurat una còpia de les actes de Consell Escolar als membres del Consell 
corresponents al període gener/juny, que havent-se donat amb anterioritat queden 
aprovades sense cap esmena. 

      4/5 Com cada curs, es presenta el dossier informatiu que lliurarem a les famílies pel 

curs 2020/2021 i que, com hem comentat en anterior consell, planifiquem un  curs “amb 
la màxima normalitat possible” a l’espera que el Departament d’educació defineixi les 
línies bàsiques que marcaran el curs vinent. 

6 Precs i preguntes 

 Es comenta la incertesa que provoca la falta de notícies del Departament en 
aspectes bàsics com l’horari, el repartiment de grups, els espais físics, etc. 

 Un altre tema que es debat és el fet que al mes de juliol hem de tenir enllestit, 
en la mesura del possible, un esborrany del Pla d’obertura de centre que 
s’haurà de publicar, amb els vistiplau de la Inspecció i del Consell Escolar a la 
pàgina web del centre. Aquest document serà un esborrany fins a la concreció 
de mesures tant per part del Departament d’Educació com del Departament de 
Salut 

 Relacionat amb l’anterior, hem d’iniciar les gestions oportunes davant de 
l’Ajuntament i altres serveis escolars per poder concretar mesures pel curs 
vinent. Està essent particularment difícil ja sigui per la no presencialitat o bé per 
la manca d’informació. 

 Es valora la presencialitat del mes de juny dels alumnes d’educació infantil i 
l’acomiadament dels alumnes de 6è curs. 

 Es fa saber que s’han realitzat les reunions de P3 i SIEI 

 Es fa saber als membres del Consell Escolar la possibilitat de haver de realitzar 
alguna trobada telemàtica durant el mes de juliol, de la qual seran prèviament 
convocats mitjançant les vies habituals. 

 
 

 

 



Acta de Consell Escolar 

Numero de sessió  55    Data: 10 de setembre 2020 

 

Pla específic obertura centres escolars 2020/2021 

 

La directora vol fer constar que aquesta sessió de Consell Escolar s’ha fet mitjançant correus 
electrònics, els quals, adjuntarem a aquesta acta com a documents annexats. 

Es va enviar el Pla d’obertura a tots els membres del Consell Escolar per al seu estudi i revisió i 
es va demanar deixar les al·legacions al mateix per escrit. També es va comptar amb la 
conformitat de tots els membres per poder fer-ho per aquesta via. 

Un cop llegides, examinades i contestades les al·legacions, els dubtes i fets els aclariments 
oportuns es dona validesa al Pla d’obertura que es penjarà seguidament a la pàgina web per 
ser consultat per les famílies. 

Qualsevol modificació/revisió del mateix serà informada als membres del Consell. 
 

 

Acta de Consell Escolar 

Numero de sessió  56    Data: 1 d’octubre de 2020 
 

La Directora vol deixar constància que els punts abans esmentats de l’ordre del dia han estat 
enviats, via email, als membres del Consell escolar, acompanyats d’aquest escrit: 

 
La sessió passada va ser l’aprovació del Pla específic d’obertura del centre, que es va penjar a 

la pàgina web i que està en constant revisió, en funció de les directrius que des del 

Departament d’Educació o bé des del Departament de Salut ens van fent arribar a les escoles. 

Atès que encara no hem rebut cap notificació de la Inspecció Educativa respecte a l’elaboració i 

posterior aprovació del Pla Anual de Centre i atesa l’excepcionalitat d’aquest nou curs (en 

aquests moments estem supervisant i modificant, si es el cas, els protocols de seguretat a 

l’escola) us proposo, com en l’ocasió anterior, el vostre vist-i-plau a la documentació que ha de 

quedar aprovada per Consell Escolar abans de dilluns dia 5 d’octubre i que és la següent (i que 

annexaré a aquest escrit). 

Us prego reviseu els documents i envieu per escrit les vostres al·legacions, si és el cas, que 

quedaran recollides en la corresponent acta. 

Tota la documentació abans esmentada s’ha fet arribar a les famílies del centre i està publicada 

a la pàgina web de l’escola. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÒ 

 

Lectura i aprovació d’actes de sessions anteriors 

S’adjunten les tres últimes actes que queden pendents d’aprovar en el Consell Escolar: 

- La primera correspon al consell telemàtic de dia 3 de juliol en la qual es va presentar la 

memòria del curs. 

- La segona correspon exclusivament a la presentació del “Pla d’obertura curs 

2020/2021”. En el seu moment es va explicar que en no ser objecte de debat i haver 

estat supervisat per la Inspecció Educativa, només s’havia de presentar al Consell. La 

voràgine de començament de curs ens va portar al límit i us vam demanar un 

consentiment via mail. 

- La tercera correspon a temes purament organitzatius. No apareix cap objectiu 

pedagògic que pugues ser tema de debat i ens van limitar a informar a les famílies de 

temes com ara reunions i sortides. Altre cop el temps se’ns va tirar a sobre i us vàrem 

demanar l’aprovació via mail  

Calendari de reunions telemàtiques 

Com cada curs, hem d’establir les reunions preceptives del Consell Escolar que són:  

Proposta de calendari 

18 de novembre- pla anual de centre 

27 de gener- econòmic 

24 de març- final 2n trimestre 

19 o 26 de maig- organització curs 2021/2022 

30 de juny- final de curs 

 

Valoració de l’inici de curs fins el 29.10.2020 

En línies generals està sent un curs frenètic ja que el dia a dia, la gestió en general, és 

abrumadora. 

A nivell organitzatiu trobem que el curs es va preparar molt bé i hem anat ajustant aspectes a 

mida que observàvem alguna millora a realitzar. 

1. El personal del centre va estar nomenat, en la seva gran part, al mes de juliol. Al 

setembre es va nomenar la resta de personal i vam haver de fer canvis de tutories i 

reforços atenent baixes, vulnerabilitats i canvis de titular. Preveiem força dificultats 

en substitucions de personal ja que la bossa està pràcticament esgotada. 

2. El Pla d’obertura s’està complint i està funcionant. Ho hem dit moltes vegades: els 

nens i nenes han normalitzat millor que els adults distanciaments i mascaretes. 

Els grups bombolles funcionen. 

El canvi de calçat ha estat un encert. 

Les entrades i sortides funcionen molt bé. 

Les deambulacions internes per l’escola respecten el distanciament. 

El dinar a classe dels alumnes de P3 i P4 és fantàstic. Ens estem plantejant fins i tot 

el de P5 

3. Dificultats que ens trobem: les de sempre (baralles amb l’ajuntament per la neteja, 

per augmentar les hores, pels conserges...). Per part del departament un allau de 

burocràcia insostenible i inútil (autoritzacions de PCR per exemple) i un munt 

d’aplicatius que no funcionen i fan el dia a dia molt feixuc. 



4. Les diferents reunions de classe han estat valorades molt positivament. 

L’assistència ha estat irregular i en funció dels cursos. 

Els comentaris i debats que van sorgir han estat analitzats i valorats per l’equip 

docent. Sobresurten dos temes: 

- Petició de més tasques escolars 

- Anglès a educació infantil 

D’aquests dos temes s’ha donat resposta a aquelles famílies que s’han adreçat a 

l’escola. 

5. El Pla d’estudi organitzat tant a nivell presencial com telemàtic s’està acomplint. Cal 

destacar la connectivitat dels grups confinats.  

Cal felicitar als equips de cicle que han organitzat els plans alternatius molt 

acuradament i encertadament. 

6. Hem hagut de confinar tres grups. Cal destacar l’absència de positius en els grups. 

També l’agilitat de la gestió 

7. L’activitat de piscina i pista s’està organitzant amb recursos propis i hem hagut 

d’incrementar el nombre de monitors per fer l’acompanyament escolar (persones 

que JA estan a l’escola). 

Valorem molt positivament la gestió de l’activitat de piscina per part del Poliesportiu 

Gornal en quant a protocols i normes sanitàries. 

 

NOU ESTAT D’ALARMA: actualització Pla d’obertura 

Després d’una lectura ràpida de la nova normativa, poques coses haurem de canviar o afegir al 

nostre Pla d’obertura. El Departament indica clarament la presencialitat a educació infantil i 

Primària i deixa en mans de les entitats culturals l’obertura de les seves instal·lacions. 

També indica que sortides i colònies es poden fer, extremant les mesures sanitàries. 

En aquests moments estem esbrinant les sortides d’aquest primer trimestre, contactant 

directament amb els proveïdors de serveis. 

Recordeu que el departament fixa les mesures a adoptar per tot el primer trimestre (creiem que 

en funció de l’evolució de la pandèmia) i aquestes mesures encara no han estat anunciades 

(creiem que faran referència a l’avaluació) 

PGA 2020/2021 (provisional) i així haurà de ser durant tot el curs 

Recordeu que la PGA consta de tres grans blocs: 

1. Organitzatiu: horaris, calendari, nombre d’alumnes, serveis escolars, etc. 

2. Un segon bloc d’objectius pedagògics 

3. Un tercer bloc de gestió dels recursos 

 

 

Incidències curs derivades de la pandèmia 

- Menjador escolar 

- Quotes materials i activitats i sortides: Aquest punt fa referència a la gestió 

econòmica del centre. 

- Devolucions en cas de confinament 

Informacions diverses 

- Eleccions al Consell Escolar 

- Traçacovid i Gestor Covid 

- Pla d’acceleració digital 

- El dia a dia 

- La resposta institucional 

- L’edifici escolar 

- El feedback de les famílies 
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Numero de sessió  58    Data: 27 de gener de 2021 
 

Gestió econòmica: liquidació 2020 i pressupost 2021 

 

Acta de Consell Escolar 
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SESSIÓ DE CONSELL ESCOLAR 24 MARÇ 2021 

Benvolguts i benvolgudes 

Com bé sabeu, el proper dia 24 de març el teníem agendat per realitzar una sessió de Consell 
Escolar. Fent un recull de temes pendents i a tractar veiem que són temes de gestió i 
burocràtics. Igualment, la setmana vinent i justament fins el 26 tenim la preinscripció escolar de 
la qual el departament d’Educació ja ha donat consignes clares que els centres hem d’oferir 
suport informàtic a aquelles famílies que ho demanin. 

Us proposo, si tothom hi és d’acord, d’anul·lar aquesta sessió pel tercer i últim trimestre on es 
preveu haver de realitzar més d’una sessió per temes organitzatius, calendaris, etc del curs 
vinent. 

2N TRIMESTRE 

- Només tornar de Nadal vam haver de confinar dos grups escolars. Des d’aleshores la situació 
és estable. No ha hagut cap altre grup confinat. 

- Les activitats de piscina i excursions s’han reprès a mida que les mesures del procicat s’han 
anat relaxant (en funció de l’evolució de la pandèmia) 

- S’ha iniciat la vacunació del personal educatiu de tots els àmbits (docent, auxiliar, etc). Prop 
del 70% del personal ja han rebut la primera dosi 

- S’ha emès l’última quota de material escolar amb els corresponents descomptes. Les famílies 
van ser informades. 

- Es va decidir, davant la incertesa de l’evolució de la pandèmia, l’anul·lació de les colònies 
escolars. 

- Abans de Setmana Santa es constituirà la Comissió d’acomiadament dels grups de 6è. 

- Com altres festivitats, la Pasqua i Sant Jordi ho celebrarem com hem vingut fent aquest curs; 
es recollirà les activitats i es penjaran als diferents blocs 

- El proper dia 18 de març hi ha prevista una reunió amb l’Ajuntament sobre la construcció de 
l’edifici escolar. En Cristian, president de l’Afa, i que és qui està al capdavant del seguiment en 
aquest tema, informarà a les famílies de les novetats/notícies que hi hagi. 

- S’han celebrat les dues jornades de Portes obertes Telemàtiques. Tot Ok. 

 


