
ACTA DE REUNIÓ 01. 
 

Reunió:  Consell Escolar T1 (1)   

 

Data: 08/09/2021 

 

Participants: EQUIP DIRECTIU:     EQUIP DOCENT: 

  Gloria Martínez     Mariona Garcia  

  Ingrid Tena      

  Aida Moya 

   

        DISCTRICTE: 

        Jordi Reynés 

  REPRESENTANT FAMÍLIES:    

  Núria Blasco     REPRESENTANT AFA: 

  Marc Pi      Sol Blasi 

         

      

 

Ordre del dia 08/09/2021: 

Nº Descripció 

1 Lectura acta convocatòria anterior.  

2 Presentació Pla d’actuació 2021-2022 

3 Torn obert 

 

Acta de reunió 

Nº Descripció 

1 8/07/2021 Lectura acta convocatòria anterior. 

Es procedeix a la lectura de l’acta de la convocatòria anterior sense cap esmena, quedant així aprovada. 

2 Presentació Pla d’actuació 2021-2022: 
L’escola explica que el pla no s’ha enviat abans perquè no estava aprovat per Consell Escolar. Per tant 
demà es farà arribar a famílies un cop quedi aprovat en consell. 
La Glòria explica que les instruccions són semblants a l’any passat amb certa flexibilitat. 
La representant de l’AFA pregunta perquè els grups de petits no es poden barrejar tal i com fan grans i 
mitjans a l’espai exterior; la direcció explica que de moment, és una prova i cal valorar com anirà, també 
que P3 i P4 dediquen el primer trimestre a l’adaptació i els sembla millor així. No estan acostumats a l’ús 
de la mascareta i barrejar-se implicaria una nova adaptació a l’ús de la mascareta. 
La representant de l’AFA pregunta també com funcionarà el tema de mascaretes a mitjans, on hi ha 
infants de P5 i 1r. L’escola explica que, seguint la normativa, els P5 no hauran de portar mascareta i els 
de primer sí (a les aules i quan es barregin al pati amb altres grups bombolla). 
La representant de famílies pregunta pels torns al pati, l’escola comenta que primer sortiran els grans i 
després els petits. 
Respecte a les entrades, l’escola explica que ha compactat ( és a dir que les entrades es realitzaran cada 
5 minuts ) les entrades i sortides perquè les famílies amb germans no hagin de passar tant temps a la 
porta com l’any passat. També s’ha tingut en compte la problemàtica de germans que surten per portes 
diferents. Està explicat al Pla d’actuació.  
L’escola explica també que l’adaptació de P3 es farà a l’exterior com l’any passat i que es farà extensiva a 
P4 també. 
Resum econòmic de les colònies de P5-1r-2n-3r (6-7-8/10): 
El cost de la casa per 200 alumnes serà de: 22.557,04eu 
El cost dels 5 autobusos és de: 5.400eu 
El cost de Dinantia és de: 326eu 



Per tant el total suma: 27.283,04eu (cost per alumne de 137eu.) 
L’escola explica que preveu que es comencin a fer els pagaments la setmana que ve. 
Grups bombolla i Extraescolars: 
L’escola comenta que encara no ha sortit la normativa específica per a extraescolars i que quan surti 
seguirà el que marqui aquesta normativa.  
Es vota i s’aprova el pla d’actuació. L’escola explica que el penjarà a la web perquè les famílies hi puguin 
accedir i també s’enviarà a les famílies abans de començar el curs.  

3 Torn obert: 
Infraestructures: L’escola vol fer difusió que el Consorci no ha donat resposta a la petició d’ instal·lació 
del gimnàs i de cuina pròpia que toca a l’escola segons normativa ( només el gimnàs ) tot i que s’ha 
demanat en diferents ocasions. Demanen ajuda a famílies i AFA per a poder treballar conjuntament i 
aconseguir les instal·lacions. 
 
L’escola demana saber qui seran els vocals dels grups motors pel curs 2021-2022; extraescolars, 
infraestructures, menjador, hort, dialoguem-diversitat, festes, materials i biblioteca. 
 
Espai AFA: L’escola demana que alguna persona de l’AFA pugui fer una mica de neteja de l’habitació que 
disposa ja que hi havia menjar i begudes. 
 
Pagaments Dinantia: L’Escola comenta que en tots els pagaments fets a través de Dinantia, la plataforma 
carrega un 1,21%, per tant a l’hora de fer els pressupostos de materials, per exemple, aquest tant per 
cent es descompte del pressupost que té l’escola. 
 
Famílies en risc d’exclusió: L’escola comenta/pregunta si des de l’AFA hi ha part del pressupost destinat 
a ajudar a les famílies amb risc d’exclusió social i que no poden assumir el cost de l’escola (material, 
colònies...), la representant de l’AFA comenta que aquest punt es tractarà en la pròxima assemblea. 
 
Piscina: Des de famílies i AFA es fa la consulta de si aquest any l’escola s’acollirà al programa neda’t per a 
fer piscina a 1r. L’equip directiu explica que aquest programa es realitza en horari lectiu i va en detriment 
d’altres activitats que realitzen a l’escola, que ha considerat que per al projecte educatiu és millor de 
mantenir aquestes activitats i no s’acollirà al programa. També es comenta la dificultat d’anar a la piscina 
amb 1r, tenint grups barrejats, així com la falta de recursos (humans) al ser una escola petita. L’última 
vegada que es va fer la consulta a les piscines de barri, l’escola estava en llista d’espera. L’escola 
comenta que tornarà a preguntar com està la llista d’espera.  

 


