ACTA 1- CONSELL ESCOLAR
25 de novembre de 2020 (17:00h)
Reunit el Consell Escolar de forma telemàtica, presidit per la directora, M. Lluïsa Mitjà Farrerós, exercint com a secretària la M. Àngels Oliveras Rubirola i assistit per les
persones que s’esmenten: Jordi Roura (Cap d’Estudis), Montserrat García (representant famílies), Laura Teixidor (representant famílies), Nando Cano (representant
mestres), Carme Sala (representant mestres), Albert Solé (representant AFA) i Pere Pujolràs (representant Ajuntament).
Han tractat l’ordre del dia següent:
1-.Aprovació de l’Acta anterior

Queda aprovada l’acta anterior

2-.Aprovació de la memòria del Queda aprovada la memòria
curs 2019-2020
3-.Aprovació de la PGA 2020-2021
4-.Aprovació de les
colònies i activitats

Queda aprovada la PGA amb l’esmena d’un horari que té un títol erroni i la representant de l’AFA al Consell Escolar que finalment
passa a ser el Sr. Albert Solé.

sortides, Les sortides s’aprovaran una a una en funció de l’evolució de la pandèmia.
Les colònies queden ajornades fins a nou avís malgrat tots els sectors estem d’acord que seria molt important poder-les fer.

5-.Aprovació pla de funcionament Queda aprovat el pla de funcionament del menjador.
del menjador
Des de l’escola hi ha el neguit que hi ha poc monitoratge al pati de menjador.
6-.Renovació de la persona La Sra Montse García s’ofereix per renovar la funció de ser la persona responsable de coeducació.
responsable de coeducació
7-.Informacions vàries

-S’informa que l’escola ha entrat a un programa de Laboratori d’innovació educativa per millorar resultats de llengua.

-Informació de l’entrada al
Laboratori d’innovació Educativa.

-S’informa que s’obrirà al poble un espai obert que serà de caire lúdico portat a terme per voluntaris i on hi podran assistir nens i
nenes de 1r a 6è.

-Informació sobre l’espai obert.

-Es demana a l’ajuntament la necessitat de fer l’estudi de la continuació del pla Pilot 1-12. Les persones representants de tots els
sectors hi estan d’acord.

-Informació sobre el Pla Pilot 112(passos a seguir)
-Eleccions al Consell Escolar
(ajornament)
-Canvis en els protocols del Pla
d’Obertura

-S’han ajornat les eleccions al Consell Escolar i s’informa que la nova normativa preveu canvis en la seva composició que es recullen a
les NOFC que s’estan redactant.
-Hi ha hagut canvis en el protocol del pla d’obertura deguts a les situacions de canvis establerts pel departament de salut i d’educació.
Es clarifiquen aspectes de grups estables davant dels dubtes d’algunes persones.
-S’informa que a partir de l'1 de desembre hi haurà canvi d’inspector que serà el Sr.Adam Manyé Sardà.
-S’informa que estem molt contents de totes les obres portades a terme a l’escola i es dona les gràcies a l’Ajuntament per totes les
millores realitzades i també se’ls agraeix la connectivitat oferta als alumnes durant el confinament.

-S’informa que s’ha modificat el pressupost perquè s’han afegit unes noves partides referents a despeses relacionades amb el covid19.
8-.Precs i preguntes

Diversos membres del Consell demanen que es convoqui amb més temps i s’enviïn abans els documents.
El Sr Pere Pujolràs ofereix els serveis de la referent de Serveis Socials pels temes de pagaments de famílies amb dificultats. S’explica
que la CAD està en contacte constant amb SBAS.
El Sr Albert Solé informa que la memòria no s’acaba de veure bé. Es torna a enviar aquesta tot i que és un document d’ús intern i que
no se’n pot fer difusió a través de cap canal.
La Sra Montse García pregunta sobre la tria i l’objectiu del conte viatger d’Educació Infantil i Primària. Se li informa que l’objectiu
principal és el desenvolupament del gust per la lectura però que a més, anirà canviant la tipologia de contes / lletres,... en funció del
que es vulgui treballar.
El Sr Pere Pujolàs recorda també que hi ha hagut obres de millora diverses i que hi ha un projecte d’educació mediambiental amb les
persones de “La Copa” que s’han posat en contacte amb l’escola. L’escola informa que està pendent de l’oferta d’activitats per part
d’aquesta associació.
El Sr Albert Solé manifesta que la nova entrada aporta tranquil·litat a les famílies.
S’informa que hi haurà la transformació digital del centre. Nosaltres no hem rebut la dotació d’ordinadors.
La Sra. Carme Sala demana que s’obrin finestres a la part superior de les classes per tal de ventilar sense que entri fred. S’ha estudiat
pels tècnics però el pressupost és massa car.
S’informa que des de Riscos Laborals es van fer medicions de CO2 i que els nostres nivells estan per sota de la mitjana. També s’ha
felicitat a l’escola per com es porten a terme els protocols de desinfecció de material i es demana que aquesta informació es faci
extensiva a les famílies.
S’informa de com ha funcionat la formació Dual amb alumnat confinat i que s’ha demanat a les famílies signar una conformitat.
El Sr Albert Solé demana la diferència entre la persona referent de Coordinació de llengua, interculturalitat i cohesió social i la persona
referent en coeducació del Consell escolar. Se li explica que són figures diferents i amb funcions diferenciades.
La Sra Montse García demana que s’avisi a les famílies en el moment en què s’ha penjat l’acta. També demana que es continuï
utilitzant la pàgina web i que s’actualitzi.

No havent-hi més temes a tractar i com que ningú més va fer ús de la paraula, es va aixecar la sessió a les ¼ de 8h de la tarda, la qual cosa en dono fe com a secretària.

La Secretària

Mª Àngels Oliveras

Vist i plau de la Directora

M. Lluïsa Mitjà

