ACTA DE REUNIÓ 03.
Reunió: Consell Escolar T1 (3)
Data: 25/10/2021
Participants:

EQUIP DIRECTIU:
Gloria Martínez
Ingrid Tena
Aida Moya

EQUIP DOCENT:
Mariona Garcia

DISCTRICTE:
Jordi Reynés
REPRESENTANT FAMÍLIES:
Núria Blasco

REPRESENTANT AFA:
Sol Blasi

Ordre del dia 25/10/2021:
Nº Descripció
1
Lectura acta convocatòria anterior.
2
Presentació PGA
3
Torn obert

Acta de reunió
Nº Descripció
1
Lectura de l’acta convocatòria anterior
Es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta del darrer Consell Escolar de data 08/09/2021
2
Presentació de la PGA (Programació General Anual) curs 2021‐2022
L’equip directiu presenta la Programació General Anual per al curs 2021‐2022. En aquest document es
recullen les prioritats, les activitats i el funcionament del centre per al curs corresponent. L’escola explica
que aquest document no es publica a la web, però que si alguna família està interessada, es pot
consultar demanant‐ho a l’escola.
Dels objectius plantejats en aquesta PGA, es comenta:
C.‐ OBJECTIU: Continuar establint els fonaments del Projecte Educatiu del Centre.
‐ continuar actualitzant i ampliant les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de Centre)
‐ continuar actualitzant i ampliant el Pla de contingència del centre.
‐ acompanyar a tot el claustre en el coneixement i aplicació de la metodologia del centre: en aquest punt
la Directora comenta que aquest any pràcticament la meitat de l’equip pedagògic és nou i, per tant,
durant aquest primer trimestre s’han prioritzat i seguit una sèrie d’actuacions per tal de poder
acompanyar i donar a conèixer el Projecte Educatiu de l’escola. cal fer una gran feina d’acompanyar i
donar a conèixer com funciona La Flor de Maig.
L’equip directiu explica que la realitat d’aquest any ha fet que es prioritzi les aules i els infants, i que per
això l’Aida està com a tutora d’un grup i l’Íngrid i la Glòria fan més hores de classes i això fa que tinguin
menys hores per atendre la resta de temes.
‐ per detectar mancances i trobar estratègies que ajudin a millorar els aprenentatges dels infants, es
realitzaran a Primer les proves Teberosky (de lecto‐escriptura) i a Segon i Tercer les proves diagnòstiques
del Departament d’Educació. Aquestes proves son de caràcter intern de l’escola; és informació per als
docents.
‐ Participació en programes i projectes: L’escola participarà en el programa d’actualització científica
Petits Talents Científics, participarà en el projecte FabLab Barcelona, i participarà en el grup de treball de

l’ICE‐UB sobre escoles que treballen amb metodologies i projectes diferents.
D.‐ OBJECTIU: Afavorir l’atenció a la diversitat i garantir l’equitat entre tot l’alumnat de l’escola.
L’escola explica que aquest curs hi ha dos referents de d’Educació Especial: Mariona Garcia i Carla
Cervera.
El CRETDIC (Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la
Conducta) realitzarà una formació i assessorament a l’equip pedagògic.
E.‐ OBJECTIU: Fomentar un clima de treball en xarxa favorable, amb una bona coordinació i
comunicació en tota la comunitat educativa.
La Directora explica que aquest curs estan comptant amb una persona externa “coach” que està
assessorant a l’equip pedagògic per tal d’aplicar tècniques i estratègies d’acompanyament a l’equip.
L’escola comenta que volen seguir oferint eines i recursos a les famílies per conèixer l’escola i treballaran
per tal de poder organitzar tallers i experiències pedagògiques amb els infants; a més de conèixer
l’escola i els seus espais.
Relacionat amb el Projecte de Convivència del centre, realitzarà una sèrie d’actuacions en la gestió de
conflictes; crear un espai físic per reflexionar, resoldre i mediar els conflictes. A més de que el Claustre
pugui rebre un assessorament sobre com gestionar els conflictes, entre altres.
F.‐ OBJECTIU: Coordinar els/les diferents agents que intervenen en les tasques de manteniment del
centre.
L’escola comenta que donat que s’ha ocupat una planta nova aquest curs, les tasques de manteniment
han augmentat.
Sobre altres aspectes organitzatius, l’escola comenta que aquest curs l’EAP vindrà un cop per setmana,
els dimarts, lo que significa un augment envers el curs passat que venia 3 cops al mes. La fisioterapeuta
també ve totes les setmanes per atendre un infant amb mobilitat reduïda. Del CREDAC també venen
dues vegades a la setmana per fer suport a dos infants. Del CEPSIR vénen un cop per setmana per fer
suport a un infant. Les hores de monitoratge (abans es deia hores de vetllador/a) d’aquest curs són 23h,
tot i que han disminuït en comparació al curs passat, ja que han marxat del centre infants amb
necessitats educatives específiques, però també n’han entrat de nous i l’EAP ha demanat augmentar
aquestes hores.
Sobre les activitats complementàries, l’escola comenta les sortides previstes:
‐ Espai Subirachs: al Novembre, grups de 2n i 3r
‐ Can Saladrigas: durant 1r Trimestre, grups P3 i P4
‐ Can Framis: 10, 11, 16, 17, 18, 22, 23 i 24 de Març, tota l’escola
‐ Teatre KLL’AA Tarantana: 18 de Gener, grups P3 i P4
‐ Teatre Romea: 4 de Març, grups de 2n i 3r
‐ IPA (english): 20 i 21 d’Abril, grups de P5, 1r, 2n i 3r
‐ Lab 06: 3r trimestre, grups P5 i 1r
‐ Museu Blau: 3r trimestre, grups P3 i P4
‐ Sortida Ciències: 3r trimestre, grups 2n i 3r
En finalitzar la presentació de la PGA, aquesta s’aprova per tots els membres del Consell.
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Torn obert
‐ L’escola comenta que el districte les ha convocat a reunió per al proper 5/11/21.
‐ La Directora comenta que seria necessari aprovar en Consell Escolar la cessió d’espais que s’ha fet per a
la realització d’activitats extraescolars. Els espais cedits han estat: espai exterior, sala de psicomotricitat,
sala de moviment, una aula de mitjans i una aula de grans.
‐La Directora també comenta que L’AFA La Llacuna ha demanat a l’escola que els pugui cedir un espai
exterior per poder fer bàsquet els dimecres de 17:30 a 18:30h. Se’ls ha dit que sí amb la condició de que
hi hagi una persona com a coordinadora de l’activitat, i l’AFA la Llacuna hi estava d’acord, però ja no han
dit res més.
‐L’Escola explica que aquest trimestre s’han de realitzar les eleccions per renovar als membres del
Consell Escolar. L’Escola informarà a les famílies sobre el procediment.
‐L’Escola presenta canvis en el pressupost 2021 respecte a la previsió que es va fer al Desembre’20. Els

canvis que ha presentat son els següents:
1. Colònies: Ingressos pressupostats en “Altres despeses de sortides” ( de 5.000€ pressupostats a
25.013,52€)
Despeses “Altres despeses de sortides” ( de 20.013,52€ a 29.013,5€ i “Transports (autocars
per a sortides curriculars) s’ha augmentat 5.000,00€ la partida.
2. Ingressos famílies: “Ingressos de famílies per a material escolar o per a material d’ús educatiu” de
29.210,00€ pressupostats a 32.212,00€
Despeses en “inversions en mobiliari i estris per compte propi” de 9.210,00€ pressupostats a
12.212,07€
3. Ajuts de menjador: “Ingressos del Consorci d’Educació/Ajuts” de 17.812,17€ pressupostats a
23.245,44€
Cap al desembre’21 es presentarà la liquidació del 2021 i el pressupost per al 2022. Aquesta informació
es penjarà a la web de l’escola, en l’apartat de Consell Escolar, on es pot trobar la mateixa informació
dels exercicis anteriors .
‐La representant de famílies comenta que una família ha fet arribar al correu del Consell el fet que ha
enviat unes comunicacions a l’escola i que no n’ha rebut resposta. L’escola explica que s’ha intentat
donar resposta a tothom que plantejava consultes, que les trobades pedagògiques per atendre les
barreges de grups també eren un mitjà per donar resposta a les inquietuds plantejades per famílies.
‐ La representant de famílies comenta que unes famílies han fet arribar al correu del Consell un tema per
ser exposat en aquest Consell Escolar sobre la possibilitat de millorar el procés d’adaptació dels infants a
l’escola, permetent una participació més àmplia de les famílies durant les primeres setmanes/mesos del
procés d’adaptació. L’escola comenta que en aquests moments no es plantegen fer canvis en el procés
d’adaptació fins que no hagin valorat en Claustre el procés que s’ha dut a terme en aquest curs. Cada any
estan introduint canvis en el procés d’adaptació atenent a les circumstàncies i tenint en compte també
les inquietuds de les famílies. No obstant, es considera que no és moment per definir l’adaptació, ja que tampoc
sabem el context ni quina valoració se’n farà per al curs vinent.
‐La representant de famílies explica que una família ha fet arribar al correu del Consell per tal que els membres en
siguem coneixedors, d’una iniciativa que està duent a terme un pare (Moviment no ens movem!) per recollir

signatures per constatar el suport que es tindria per no canviar la ubicació actual de l’escola.

