ACTA DE REUNIÓ 01.
Reunió: Consell Escolar T1
Data: 14/10/2020
Participants:

EQUIP DIRECTIU:
Gloria Martínez
Aida Moya (secretària del Consell Escolar)

EQUIP DOCENT:
Mariona Gracia
Roser Gómez
DISCTRICE:
Jordi Reynés

REPRESENTANT FAMÍLIES:
Nuria Blasco
Marc Pi

REPRESENTANT AFA:
Sol Blasi

Ordre del dia 14/10/2020:
Nº Descripció
1
Lectura acta convocatòria anterior.
2
Aprovació Sortides
3
Presentació i aprovació dels canvis corresponents al Pressupost.
4
Valoració de les primeres setmanes.
5
Renovació Consell Escolar.
6
Torn obert.

Acta de reunió
Nº
Descripció
1
14/07/2020 Lectura acta convocatòria anterior.
Es procedeix a la lectura de l’acta de la convocatòria anterior sense cap esmena ni comentari.
2
Aprovació Sortides.
S’informa que es va aprovar en comissió permanent la sortida del 16/10 al teatre SAT (teatre
de Sant Andreu) amb els grups de 1r i 2n per veure l’espectacle “Sopa de Pedres”.
S’aprova també la sortida de tardor de tots els grups de l’escola a la natura, aquesta sortida
serà a Cabrera de Mar el pròxim 30/10/2020.
3
Presentació i aprovació dels canvis corresponents al Pressupost.
S’informa de la modificació del pressupost de l’any 2020:
‐ Pressupost Inicial aprovat per l’any 2020: 67.082,44€
‐ Modificació de despeses per la no realització de les colònies del curs 2020‐2021
(Concepte: Altres despeses de sortides): ‐5.000€
‐ Modificació de les despeses per la partida extraordinària despeses farmacèutiques
derivades del COVID‐19 pel T1 (concepte del pressupost: modificat material d’oficina
i didàctic): +1.000€ (*)
(*) Inicialment previst 11.000€ (passa 10.000€ dels quals a 14/10 s’han executat
2.700€)
‐ Pressupost resultant a dia 14/10: 62.082,44€
L’escola comunica que a la pàgina web, s’obrirà una pestanya del Consell Escolar on es penjarà
el pressupost/liquidació i els acords del consell escolar seguint la llei de transparència.
4
Valoració de les primeres setmanes.
En general l’equip directiu i docent valora de forma molt positiva les primeres setmanes tal i

5

6

com ja s’ha comentat a les diferents reunions de curs.
L’escola valora molt positivament la disminució de les ràtios i la barreja d’edats dels diferents
grups.
Renovació Consell Escolar.
L’equip docent comunica que renova el 50% dels seus membres. La Roser Gómez substitueix a
l’Aida Moya.
Així mateix l’escola comunica que l’Aida Moya està assumint a partir de l’1 de setembre les
funcions de secretària del Consell Escolar sense dret a vot.
Es comunicarà al Xavier Pascual, com a tercera candidatura més votada, que hauria d’assumir
el relleu del 50% dels representants de famílies en substitució de la Nuria Blasco o en Marc Pi.
Torn obert.
1. La Comissió de Diversitat de l’AFA proposa continuar amb els tallers de diversitat iniciats
l’any passat ( la Xixa Teatre ) i demana poder realitzar‐los al centre (espai exterior) o en
una aula (en cas de mal temps). La direcció de l’escola informa que, en el context actual
de pandèmia, no es pot acceptar la proposta per l’acompliment de la normativa vigent
contemplada en el Pla d’actuació del centre ( setembre ).
2.

Carta de les famílies.
Es comunica que:
En relació a la carta que va enviar un grup de famílies (amb 68 sotasignats), demanant
crear un grup motor per tal de treballar conjuntament la flexibilització de les mesures
sanitàries implantades als centres de Catalunya, la direcció de l’escola explica que, en cap
cas es podrà crear aquest espai de debat, ja que l’escola està obligada a seguir les
directrius i recomanacions que regula el Departament de Salut i d’Educació i que vetlla
per la seguretat i la salut dels infants.

