
CONSELL ESCOLAR 16/06/21 

 

Participants: 

EQUIP DIRECTIU: Glòria Martínez, Ingrid Tena i Aida Moya. 

EQUIP DOCENT: Roser Gómez i Mariona Gracia 

REPRESENTANTS FAMÍLIES: Núria Blasco  

REPRESENTANT AFA: Sol Blasi 

REPRESENTANT AJUNTAMENT: Jordi Reynés 

 

1. Lectura i aprovació acta anterior. 
S’aprova sense cap esmena.  
 

2. Presentació i aprovació del Pla de Convivència. 

L’escola presenta el Pla de Convivència al Consell Escolar per a la seva aprovació. 

Es proposa incorporar al principi del document l’explicació de què en ell es tracten dos 
objectius de convivència (la Comunicació i la Resolució positiva dels conflictes) però  que a 
mesura que avanci l’escola s’hi aniran incorporant altres objectius. I també es proposa afegir 
algun tipus d’indicacions sobre alguns conceptes (per exemple l’Arrela’ts) per tal que qui el 
llegeixi pugui saber el seu significat o pugui saber on buscar-lo. La Glòria explica que la 
definició de cada organització està especifica i recollida al Pla de Comunicació del Centre.  

El Pla de Convivència queda aprovat.  

La Directora comunica que un cop aprovat, es farà la difusió del Projecte mitjançant la pàgina 

web del centre per tal de presentar-lo a la comunitat i portar-ho a terme a l’escola, de la mà de 

les famílies.   

 

 

3. Calendari curs 2021-2022 

1r Trimestre –  Del 13 /09/21 al 22/12/21 

Vacances Nadal – Del 23/12/21 al 7/01/22 (ambdós inclosos) 

 2 Trimestre – Del 08/01/22 al 08/04/22 

Vacances Setmana Santa – De l’11/04/22 al 18/04/22 (ambdós inclosos) 

3r Trimestre – Del 19/04/22 al 22/06/22 

 

 



Dies de Lliure Disposició: 

07/12/21 – Pont Puríssima 

28/02/22 – Dilluns de Carnestoltes 

06/06/22 – 2a Pasqua 

 

 

Horari Intensiu: 

Últim dia del 1r Trimestre – 22/12/21 

Del 06/06/22 al 22/06/22 

 

Adaptació P3 

Dilluns 13/09/21 – 09:30 a 11:00 

Dimarts 14/09/21 – 09:30 a 11:00 

Dimecres 15/09/21 – 09:30 a 12:00 

Dijous 16/09/21 – 09:30 a 12:00 + dinar (qui faci ús del menjador) 

Divendres 17/09/21 – 09:30 a 12:30 + dinar (qui faci ús del menjador) + 15:00 a 16:00 

La directora especifica que, a les famílies de P4 també se’ls hi facilitarà la informació referent a 

l’adaptació que tindrem per al proper curs 2021-2022, per tal de poder realitzar les entrades 

del matí més relaxades i calmades a l’Espai Exterior, i durant la primera setmana de 

l’adaptació, ja que segons la normativa després del període d’adaptació, no poden entrar 

famílies a l’escola. 

 

Organització pedagògica del curs 2021-2022. (A continuació us fem un petit resum, tot i que 
l’Escola té la intenció de fer una reunió amb totes les famílies per explicar-ho detalladament.) 

Segons els protocols COVID a dia d’avui, pel curs vinent s’ha de continuar amb els Grups 
Bombolla a dins de l’aula (No se sap encara si s’haurà de portar mascareta o no, segons la 
situació epidemiològica del moment) 

A l’exterior es poden agrupar diferents Grups Bombolla sempre que els infants vagin amb 
mascareta. 

Per part de l’Escola la intenció és mantenir les ràtios el més baixes possibles, per tant els Grups 
Bombolla quedaran de la següent manera: 

- 5 grups de P3 + P4  
- 5 grups de P5 + 1r – Es conservaran els grups d’aquest any. 
- 4 grups de 2n + 3r – S’hauran de barrejar els grups d’aquest any. 



Referent a la plantilla pel curs que ve, quedarà amb 18,5 + 1 reforç COVID. En aquesta dotació, 
hi ha inclosa l’especialista de música, d’anglès, d’educació física i d’educació especial.  
S’incorpora l’especialista de música. 

 

TORN OBERT: 

1. Els representants de famílies i AFA traslladem al Consell Escolar les consultes sobre la 
previsió dels recursos per als infants amb NEE com ara vetlladors/res, logopeda del CREDA i 
suport del CEEPSIR.  

La Direcció explica que és el Consorci qui dota les hores dels vetlladors-suport monitoratge i 
encara no ha dit quantes hores assignarà al nostre centre el curs 2021-22. Aquestes hores es 
doten per centre i no per infant.  

Respecte al CREDA i al CEEPSIR també els dota el Consorci però en aquest cas sí és en relació 
als infants amb NEE i qui ho sol·licita és l’EAP, no l’escola. La direcció explica que només en 
casos molts excepcionals es dota d’aquests dos suports per a infants de NEE.  

2. Els representants de famílies i AFA traslladem al Consell Escolar la proposta d’algunes 
famílies de poder realitzar una activitat extraescolar al migdia, com per exemple fer una Coral, 
i la Direcció comenta que tal i com ja s’ha dit en anteriors ocasions, considera que l’espai del 
migdia ha de ser una estona tranquil·la, per descansar, no per fer més activitats. L’escola 
comenta que està més a favor de reduir l’horari de migdia que no pas d’omplir-lo d’activitats 
extraescolars.  

3. La Glòria exposa la preocupació per l’espai del migdia, ja que la coordinadora està de baixa, 
des de fa unes 4 setmanes aproximadament, i l’empresa encara no ha dotat duna persona que 
cobreixi aquestes funcions de coordinació de l’equip humà, organització i comunicació de les 
rotacions dels espais exteriors, qui pugui donar resposta a les diferents problemàtiques que 
puguin sorgir tals com trucades, emergències...  

 


