ACTA DE REUNIÓ 03.
Reunió: Consell Escolar T2 (1)
Data: 27/01/2021
Participants:

EQUIP DIRECTIU:
Gloria Martínez
Ingrid Tena
Aida Moya (secretària del consell Escolar)

EQUIP DOCENT:
Mariona Gracia
Roser Gomez

DISCTRICE:
Jordi Reynes
REPRESENTANT FAMILIES:
Nuria Blasco
Marc Pi

REPRESENTANT AFA:
Sol Blasi

Ordre del dia 14/10/2020:
Nº Descripció
1
Lectura acta convocatòria anterior.
2
Presentació del pla de contingència
3
Liquidació de l’exercici anterior
4
Presentació i aprovació del pressupost 2021
3
Torn Obert d’intervenció

Acta de reunió
Nº Descripció
1
02/12/2020 Lectura acta convocatòria anterior.
Es procedeix a la lectura de l’acta de la convocatòria anterior sense cap esmena, quedant així aprovada.
2
Presentació del pla de contingència.
Es presenta el document del pla de contingència, aquest document quedarà penjat a la web de l’escola a
l’apartat de documents.

3

Un dels punts explicats en el pla és que el 99% dels alumnes disposen d’equips informàtics, la
representant de l’AFA s’ofereix a traslladar amb l’entitat aquesta problemàtica per tal d’intentar trobar
una solució. En cas que no sigui possible, l’Escola informa que el 100% dels alumnes disposarà de
recursos TIC en cas de nou confinament domiciliari.
Es fa notar també que no queda reflectit com serà la comunicació en cas de positiu detectat en un grup
de menjador o en extraescolars. En aquest sentit l’escola explica que en cas de confinament d’un grup
(de qualsevol tipus) es comunicarà a tota la comunitat.
Liquidació de l’exercici anterior (2020).
(*) Per normativa el romanent total ha de ser de un mínim del 20% del pressupost.
Romanent exercici 2019: 10.826,62€
Ingressos totals 2020: 50.020€ (Consorci 6.345€ + Famílies 43.675€)
Despeses totals 2020: 39.961,74€
‐ Conservació, reparació i manteniment: 4.410,79€
‐ Material oficina 7.301,23€
‐ Productes farmacèutics 46,29€

‐ Productes farmacèutics COVID‐19 1181,48€
‐ Transport (autocars) 2079
‐ Publicitat, difusió: 176,6€
‐ Altres despeses de sortides: 855,38€
‐ Serveis informàtics 1311,79€
‐ Dietes, locomoció i trasllats: 489,41€
‐ Inversions en mobiliari: 7.046,99€
‐ Inversions en altre immobilitzat material: 15.062,89€
Romanent al tancament de l’exercici 2020: 20.884,9€
El romanent s’explica per mes ingressos de consorci (no previstos en pressupost i derivats de la
pandèmia), menys famílies de les previstes que no han pogut pagar la quota i, menys despeses de les
previstes en pressupost, principalment de les partides de transport i sortides que no es van poder
realitzar degut a la pandèmia.

4

S’informa que la liquidació quedarà penjada a la web de l’Escola. En consell Escolar s’aprova el
tancament de l’exercici 2020.
Presentació i aprovació del pressupost 2021:
Romanent al tancament de l’exercici 2020: 20.884,9€
Ingressos previstos 2021: 61.081€ (Consorci 6.345€ + Famílies 54.736€)
Despeses previstes 2021: 61.081€
‐ Conservació, reparació i manteniment: 4.000€
‐ Material oficina 12.000€
‐ Productes farmacèutics 115€
‐ Productes farmacèutics COVID‐19 2.230€
‐ Transport (autocars) 8.000€
‐ Publicitat, difusió: 500€
‐ Altres despeses de sortides: 15.000€
‐ Serveis informàtics 1.300€
‐ Dietes, locomoció i trasllats: 500€
‐ Inversions en mobiliari: 6.211€
‐ Inversions en altre immobilitzat material: 11.225€
‐
(*) El romanent de l’any 2020 queda pendent de distribuir en pressupost de 2021 segons necessitats. Tal
i com s’indica en el punt anterior, l’Escola ha de “conservar” un mínim d’un 20% del pressupost com a
romanent per a l’exercici 2022.

5

L’escola informa que el pressupost quedarà penjat a la web de l’Escola. En consell Escolar s’aprova el
pressupost de l’exercici 2021.
Torn obert d’intervenció:
1‐ Els representants de famílies vam fer una consulta a FPAC respecte a la renovació dels membres
al consell escolar ja que no ens quedava clar. El que ens van explicar no coincideix amb el que
havia informat l’escola inicialment (font Gencat). Per aclarir aquest punt el representant del
districte trucarà a la secretaria de consell escolar i informarà del resultat.
2‐ La representant de famílies de l’AFA pregunta per l’estat del pla de convivència, seguint una
consulta realitzada per una família. L’escola informa que el pla no s’ha fet públic encara, i que el
plaç de presentació s’han augmentat. Donat la situació COVID cal actualitzar la temporització de
les actuacions, es presentarà a Consell Escolar un cop adaptat abans de fer‐se públic.
3‐ Els representats de famílies pregunten si l’escola té alguna actualització sobre la ubicació del
nou edifici. L’escola informa que no té cap novetat.
4‐ Una família d’infantil sol∙licita mes informació de les activitats que realitzen els infants a l’aula
així com l’objectiu pedagògic de les mateixes. L’escola confirma que també els han arribat
aquestes qüestions i el que planteja és canalitzar aquesta informació a través de Dinantia, tot i
que també exposa que el requeriment serà molt difícil d’assolir al 100% si es pretén detall de
cada una de les propostes.

5‐ L’escola explica, en relació a les portes obertes, que s’ha arribat a un consens amb l’equip
docent per a realitzar‐les tot i respectant totes les mesures del PROCICAT.
S’exposa que, degut a les limitacions d’aquest pla pel que fa a l’aforament, i amb la consciència
per part de l’Escola de ser un servei públic que ha de garantir el igualtat d’oportunitats a
tothom, s’ha decidit fer‐les de forma virtual com a únic canal que ho pot garantir.
L’escola també explica que els hauria agradat arribar un acord amb les escoles del barri per a
poder‐ho fer de forma coordinada però no ha sigut possible aquesta vegada.
6‐ L’escola comunica, a pregunta de la representat de l’AFA, que diumenge passat es va informar
que seria seu electoral per a les pròximes eleccions del dia 14‐F.
7‐ Es vol fer constar en aquesta acta el següent correu enviat als representants de famílies i AFA al
consell escolar per part de l’Escola.
En el Consell Escolar realitzat el darrer 2 de desembre de 2020 es va procedir a fer el relleu dels
membres representants de famílies tal i com sabeu. Aquesta decisió es va prendre tenint en
compte la darrera normativa ( 2018 ). El passat 25 de novembre de 2020 va sortir una nova
resolució del Departament d’Educació en la qual especifica el següent:
Enguany el Departament d'Educació, atesa la situació de la pandèmia a Catalunya, ha pres la
resolució d'ajornar per un any la convocatòria d'eleccions per a la renovació parcial dels consells
escolars, a fi de minimitzar el risc de contagi entre la població i preservar l'escola com un entorn
segur.
Així, els i les representants dels diferents sectors que havien de ser objecte de renovació, se'ls
prorrogarà el mandat fins a la celebració de les eleccions.
Després del coneixement de la publicació d’aquesta normativa, la representant d’AFA ens va fer
la consulta sobre si es mantenia el relleu del sector famílies. La Sra. Sol Blasi va fer la consulta a la
FAPAC i paral∙lelament la directora del centre, la Sra. Glòria Martínez, va fer la consulta a
inspecció. La resposta de la inspecció és que la normativa de 25 de novembre de 2020 preval sobre
el canvi que es va fer en Consell Escolar.
És, per aquest motiu, que la Sra. Núria Blasco continuarà representant al sector famílies del Consell
Escolar.

