ACTA DE REUNIÓ 04.
Reunió: Consell Escolar T2 (2)
Data: 24/03/2021
Participants:

EQUIP DIRECTIU:
Gloria Martínez

EQUIP DOCENT:
Mariona Gracia (com a

Ingrid Tena

Roser Gomez

secretària)

DISCTRICE:
Jordi Reynes
REPRESENTANT FAMILIES:
Nuria Blasco
Marc Pi

REPRESENTANT AFA:
Sol Blasi

Ordre del dia 24/03/2021:
Nº Descripció
1
Lectura acta convocatòria anterior.
2
Convocatòria concurs de mèrits Directors/es
3
Plantilla
4
Barreja de Grups
5
Torn Obert d’intervenció

Acta de reunió
Nº Descripció
1
27/01/2020 Lectura acta convocatòria anterior.
Es procedeix a la lectura de l’acta de la convocatòria anterior sense cap esmena, quedant així aprovada.
2
Convocatòria concurs de mèrits Directors/es:
La Glòria explica que fa 3 setmanes (el passat 8/03) va sortir la Resolució del concurs de mèrits per a les
persones que es vulguin presentar a la direcció, ja que el seu mandat acaba el pròxim 30 de Juny.
El període de presentació de sol∙licituds era del 9 al 23/03, i durant el mes d’Abril (no mes enllà del
21/04) es comunicarà quines sol∙licituds han quedat admeses.
L’acord del claustre liderat per la Glòria ha sigut el de optar al concurs de mèrits per a renovar el mandat
4 anys més.
3
Plantilla:
La Direcció informa que aquest any hi ha ha concurs de trasllats, i que Consorci ha tret una plaça
d’educació infantil i una d’educació primària seguint el reglament. Per tant el pròxim curs hi haurà la
incorporació de 2 docents i en conseqüència 2 dels docents actuals es mouran, tot i que actualment es
desconeix quina serà la plantilla pel curs 2021/2022.
4
Barreja de grups:
L’escola explica que desprès d’un any de barreja de grups, s’han detectat molts punts positius, i per tant
es proposen d’ampliar‐ho al curs 2021‐2022 i mes enllà. També s’informa que es farà una reunió amb
totes les famílies per a compartir la visió de l’escola així com l’experiència d’altres centres on està
implantat des de fa temps (no serà possible abans de Setmana Santa).
Els representants de famílies i de l’AFA han recollit les inquietuds de mares i pares i les han fet arribar a
l’escola. Es poden continuar enviant les inquietuds fins una setmana abans de la reunió.

5

L’escola comenta que abans d’acabar el trimestre comunicarà la data per aquesta trobada amb famílies.
Torn obert d’intervenció:
Des de l’AFA es proposa que la Comissió de diversitat i igualtat sigui grup motor. La representat de l’AFA
comenta que s’ha preparat un document que fa arribar a l’escola explicant‐ne els motius.
En resposta L’escola proposa que una persona del Comissió de diversitat entri al grup motor de
Dialoguem.
Els representants de les famílies traslladen a la reunió altres dubtes i consultes que ens han arribat per
correu:
“Referent al 8M, com es va organitzar? Amb els serveis mínims que es van indicar en el correu, no es
podien mantenir els grups bombolla no? Quin pla hi havia en cas que diverses Mestres s’acollissin a la
vaga?”
L’escola sabia que es podien mantenir els grups bombolla. En cas que no hagués sigut possible s’haurien
barrejat els infants amb mascareta.
“Voldria demanar que es consideres una organització diferent perquè les famílies amb dos infants puguin
deixar els germans a la mateixa hora. Facilitaria molt la conciliació familiar.”
L’escola explica que en cas d’entrada a la mateixa hora es tracta de forma individual amb les famílies, en
cas d' horaris diferents no és possible donar resposta a totes les families.
“Tema comedor, nos preocupa que afecte indirectamente a nuestros hijos ¿Cómo la escuela y cómo
dirección, que se plantean?”
L’escola explica que està preocupada amb la situació, però al ser un servei contractat per l’AFA no hi pot
intervenir.
La representat de l’AFA informa que en la passada assemblea de l'Afa del 23/03 es va també tractar
aquest tema, les conclusions es poden trobar al acta de la mateixa.
“Solicitud de completar el plan lingüístico del centro: El plan lingüístico del centro tiene partes a
completar. Solicito una versión que incluya las partes que hacen falta, a su vez del acompañamiento en
castellano que no se ha hecho este año de pandemia y si se retomará en el futuro.”
Com escola de nova creació aquest és un document que queda pendent de completar i que està previst
elaborar en un futur proper.
“Solicitud que los documentos de centro tengan versiones con fechas de actualización y fecha de
aprobación del consejo escolar con el fin de que puedan ser visibles los cambios de la escuela e
incrementen el rigor de su creación.”
S’acorda que s’incorporarà la data d’aprovació en Consell Escolar dels documents aprovats per aquest
òrgan.,
“Solicitud de divulgación del plan de dirección. Entiendo que existe un plan de dirección que ha sido
aprobado en consejo escolar. Me gustaría solicitar la divulgación del mismo y los plazos y cobertura que
tienen los mismos.”
L’Escola consulta la legislació vigent i explica que el Pla de direcció no forma part dels documents que els
centres públics han de tenir accessibles des de la web del centre.
"Solicitud de información sobre el creación y/o divulgación del anual plan Anual de Centre que incluya las
prioridades curriculares y generales del centro especialmente en primaria. También la elaboración y/o
divulgación de las NOFC Normas generales de Centro y el plan de convivencia del mismo. Lo que se
expone hasta el momento en la Web de la escuela es la planeación curricular general por parte del
departamento de educación. La solicitud es realizar una adaptación deesta planeación estratégica a los
documentos de centro de la escuela en particular, con unos objetivos y planeación a los próximos años
que sean evaluables y medibles para favorecer su cumplimiento."

Respecte al primer punt, l’escola comenta que fa referencia al PGA que es va exposar en el Consell
Escolar del passat Octubre. En el mateix es pot llegir que les NOFC estant encara en fase d’elaboració. És
un altre document que com a escola nova es va creant (igual que la finalització del pla lingüístic).

