
Resum Consell Escolar 20/05/20 

PUNTS INFORMATS PER DIRECCIÓ: 

 Lectura i aprovació de l'acta del Consell del dia 3 de febrer de 2020. 

 

 Lectura i aprovació del Pla d'Acollida: 

El pla d'Acollida descriu el protocol a seguir per les incorporacions a l'escola de: 

o Nous docents 

o Nou alumnat (P3 i incorporació tardana) 

o Noves famílies 

o Nou Personal Administratiu i/o de Serveis 

 

 Preinscripció 2020/21: 

A causa del confinament la preinscripció pel proper curs ha hagut de fer-se de forma 

telemàtica i les portes obertes presencials s'han hagut d'anul·lar. Per aquest motiu l'Escola 

ha intentat arribar al màxim de famílies a través de: 

o Dues sessions de portes obertes online. 

o Redacció d'un butlletí digital amb una presentació de l'escola i que es troba penjat al 

web. 

o Atenció via correu electrònic. 

o Atenció telefònica. 

 

  Mesures adaptades per l'Escola en adaptació al confinament: 

o Seguiment de l'alumnat i les famílies. Es van fer trucades a totes les famílies de l'escola 

per donar l'avaluació del 2n trimestre. Aquesta avaluació no es donarà en format 

informe. 

o Diagnosi digital de les famílies del centre. Mitjançant un formulari i les trucades a les 

famílies es va fer un mapa de la disponibilitat de dispositius i connexions de totes les 

famílies del centre. 

o Tasques virtuals durant el 3r trimestre. S'envien tasques setmanals a tots els alumnes i 

es fan videotrucades de seguiment un cop a la setmana. 

o Seguint el "Pla de Centres Educatius en Línia" del Departament d'Educació i el "Pla de 

Xoc" del Consorci d'educació de Barcelona, es van repartir tablets i portàtils amb 

conectivitat a les famílies que ho necessitaven. 

o A banda dels plans anteriors, el centre ha fet préstec de material informàtic a 7 

famílies i 5 docents. 

o S'està duent a terme el Pla d'Acció Tutorial, fent tutories i reunions telemàtiques amb 

les famílies. 

o El personal docent continua fent formacions, reunions de cicle, coordinacions, 

claustres, etc. de forma telemàtica. 

o Es va passar a les famílies un qüestionari per poder fer una valoració de les tasques 

que s'envien als alumnes. La valoració va ser majoritàriament positiva. Està previst fer 

un segon qüestionari sobre el tema ara que ja portem un temps treballant d'aquesta 

forma. 

o A final de curs hi haurà un informe d'avaluació global del curs que s'enviarà a les 

famílies, encara s'està estudiant el format del mateix. 



 

  Colònies: 

Les colònies del curs 2019/20 no s'han pogut realitzar degut a l'estat d'alarma i el confinament. 

L'escola creu que aquest any de traspàs dona una bona oportunitat de canviar el format de les 

colònies per adaptar-les millor a l'estructura de comunitats que regeix l'escola. D'aquesta 

manera, a partir del curs 2020/21 les colònies es faran a final de cada cicle (P5, 3r i 6è). 

Els cursos que s'han perdut les colònies durant el 2019/20 es veuran compensats al 2020/21 

de la següent forma: 

o P5 que passa a 1r farà colònies de forma excepcional 

o 2n que passa a 3r li toca fer colònies de forma normal 

o 4t que passa a 5è te viatge a la neu i per tant NO farà colònies 

o 3r que passa a 4t no li toquen colònies fins 6è i s'ha considerat que és massa temps. Es 

demanarà viatge a la neu, igual que s'ha fet tots els últims anys, cal tenir en compte 

que aquesta és una activitat subvencionada i per tant pot ser concedida o no. En cas 

que NO la concedeixin, els nens aniran de colònies. En cas que SI la concedeixin es 

considera que ja és equivalent a una sortida de colònies i no faran colònies. 

 

 Gestió econòmica (devolució de rebuts): 

Hi ha tres casos de rebuts: material/sortides, còlonies/neu i menjador. 

o Material/sortides: s'ha fet una càlcul mig del que no s'ha consumit durant el 2n 

trimestre, i es farà un descompte de 30€ a tots els alumnes durant el primer trimestre 

del proper curs. 

o Colònies/neu: la bestreta que s'ha pagat aquest curs es farà servir com a bestreta pel 

proper curs, ja que tots els cursos (P5, 2n i 4t) tenen colònies o sortida a la neu el 

proper curs. 

o Menjador: els diners no consumits durant el mes de març es descomptaran del primer 

rebut del proper curs. 

S'enviarà un mail informant a les famílies. Si alguna família prefereix que li retornin els diners 

podrà sol·licitar-ho a l'escola. 

En el cas dels alumnes de 6è, com el proper curs ja no formen part de l'alumnat del centre es 

farà el retorn dels diners, descomptant el cost de la orla (22€) a les famílies que l'hagin 

sol·licitat. 

 El dilluns 25 començaran les obres per instal·lar les noves tanques a l'escola. 

TORN DE LES FAMÍLIES: 

 Els representants de les famílies pregunten pel pla de desconfinament en Fase 2: 

Avui mateix (20/5) s'ha dit a les notícies que les escoles tornaran a obrir en Fase 2. La direcció 

encara no te informació del Departament ni del Consorci respecte a aquest punt. Està previst 

fer unes reunions informatives amb el Consorci d'Educació de Barcelona en els propers dies. 

S'informarà a les famílies de seguida que es tingui informació clara sobre aquest punt. 


