ACTA DE REUNIÓ 04.
Reunió: Consell Escolar (Convocatòria extraordinària T4)
Data: 14/07/2020
Participants:

EQUIP DIRECTIU:
Gloria Martínez ( directora )
Ingrid Tena ( cap d’estudis )
Clara Garcia (secretària del Consell Escolar)

EQUIP DOCENT:
Mariona Garcia
Aida Moya
DISCTRICE:
Jordi Reynés

REPRESENTANT FAMILIES:
Nuria Blasco
Marc Pi

REPRESENTANT AFA:
Sol Blasi

Ordre del dia 14/07/2020:
Nº Descripció
1
Lectura acta convocatòria anterior.
2
Presentació de la memòria anual
3
Presentació Calendari curs 2020‐2021
4
Extraescolars Curs 2020‐2021
5
Adaptació Curs 2020‐2021
6
Pla d’actuació setembre 2020

Acta de reunió
Nº
Descripció
1
04/06/2020 Lectura acta convocatòria anterior.

2

3

4

Es procedeix a la lectura de l’acta de la convocatòria anterior sense cap esmena ni comentari.
S’aprova l’acta.
Presentació de la memòria anual de La Flor de Maig del curs 2019‐2020
Es presenta per part de la direcció la memòria anual del centre que queda aprovada en Consell
Escolar.
Calendari curs 2020‐2021:
Del 14 de setembre fins 22 de juny (inclosos)
Vacances: del 22 de desembre al 7 de gener i del 27 de març al 5 d’abril (inclosos)
Jornades continuades: 21 de desembre i del 7 al 22 de juny
Lliure disposició:
7 de desembre
15 de febrer
24 de maig.
Extraescolars curs 2020‐2021:
Continuen les mateixes que l’any passat, incorporant escalada i piscina:
Ioga
Dansa
Multiesports
Expressió Musical i Cultural

5

6

Piscina
Escalada
Adaptació P3 curs 2020‐2021
S’han tingut en compte les opinions dels pares de l’any anterior i degut a la situació
excepcional pel Covid‐19 l’adaptació podrà ser més llarga, d’una setmana. El passat 16/07 es
va fer una vídeo‐trucada amb les famílies de P3 per tal d’informar‐les. També es comunica
que a P3 es faran 3 grups i no 2 com al curs passat, per tant es destina una docent més a P3. El
curs 2020‐2021 hi haurà 3 nens/es de necessitats educatives especials.
Pla d’actuació pel setembre 2020.
Proposta a 14/07 a presentar a la Inspecció basat en les instruccions i directius del
Departament d’Educació i de Salut.
L’horari de l’escola serà el mateix de sempre de 09.00 a 16.30, tot i que es demana des del
Consorci i el Departament d’Educació que les entrades siguin esglaonades. S’intentarà que
tant l’entrada com la sortida no es demori més de 10 minuts ja que, amb els accessos de
l’escola es pot gestionar (s’habilitaran les dues entrades).
No obstant això, L’Escola proposa fer la petició al Departament d’Educació de fer una
reestructuració (provisional) de l’horari lectiu degut a l’excepcionalitat del moment i només
durant aquest curs 2020‐2021. D’aquesta manera les famílies que puguin anar a buscar els
seus fills/es abans tindrien la possibilitat, sobretot per poder fer la sortida més esglaonada
encara, evitar aglomeracions al menjador i reduir riscos al no tenir durant totes les hores tots
els nens/es a l’escola. També per tal de que les docents tinguin temps per la comunicació amb
els pares/mares ja que s’haurà de fer d’una altra manera perquè els pares/mares de P5, Primer
i Segon no podran entrar al recinte de l’escola. Les famílies no podran accedir a l’escola, a
excepció de les famílies de P3 en el procés d’adaptació exclusivament.
La proposta de redistribució horària pel curs 2020‐2021 quedaria:
8:45‐13‐45h: Horari lectiu de l’escola
13:45‐16:15h: Monitoratge
12:30h: Primer torn de menjador (P3‐P4)
13:45h: Segon torn de menjador (P5‐1‐2)
Els representants de les famílies i de l’AFA hem recolzat que l’escola presenti aquesta proposta
al Consorci i ho pugui aprovar Departament d’Educació. Aquesta proposat és només pel curs
2020‐2021 degut a l’excepcionalitat del moment i tenint en compte que l’horari d’entrada i
sortida continua sent el mateix i només les famílies que puguin i vulguin podran anar a buscar
els seus fills/es abans. L’aprovació, o no, d’aquesta proposta depèn exclusivament del
Departament d’Educació i per tant també que es pugui aplicar o no. Amb data 28/08/2020
l’escola comunica que el Departament d’educació no aprova la proposta.
Des del Departament obliguen a què els grups de convivència siguin de 25, no es poden fer
grups de convivència de 50 com l’escola volia d’inici i així tenir possibilitat de barrejar infants.
Hauran de ser grups estables i per tan aquest any no es podran barrejar grups però es mirarà
de que cada grup tinguin varis espais només per ells (En el cas de 1r no es barrejaran els grups
ja que a P5 no s’ha pogut fer el treball previ x portar‐ho a terme, tampoc hi haurà colònies de
1r).
L’Equip docent farà un assessorament a nivell de salut emocional ja que hi ha noves pors i
consideren que s’han de donar noves respostes.
Prioritzaran l’estabilitat del grup i sempre que sigui possible mantindran les acompanyants
d’aprenentatge del curs anterior.

