
RESUM CONSELL 21/07/2020 

PUNTS INFORMATS PER DIRECCIÓ: 

• Lectura i aprovació de l'acta del Consell del dia 3 de juny de 2020 

• Presentació de nous membres del Consell Escolar de Centre 
o Hi ha un canvi en la representació de mestres 
o Queda una vacant en la representació de famílies, no es pot suplir perquè no hi ha 

cap mes suplent de les famílies en llista d’espera. El director consultarà què cal fer 
en un cas com aquest fins que hi hagi eleccions. 

o El proper curs 20/21 hi haurà eleccions per la renovació parcial dels representants 
de mestres i famílies 

• Inversions de centre i estat de les obres RAM 
o S’han comprat 10 portàtils tipus Chromebook 
o L’empresa de menjador (Paideia) ha fet una inversió per renovar el mobiliari de les 

dues aules de primer de primària 
o Les obres de la tanca exterior començaran el proper mes d’agost 

• Matrícula curs 2020-2021 
o S’informa de la matrícula definitiva de l’escola, l’ocupació final continua estant al 

voltant dels 450 alumnes. 
o S’informa de la distribució final per instituts dels alumnes que han acabat 6è de 

primària al curs 19/20. 

• Projectes de centre 
o P5 – Congrés científic 
o 2n i 3r – Petits talents científics 
o 5è – Patrimonia´m Col·leccions 
o 6è – Inspira STEAM 
o Projecte de centre – Xarxes per al Canvi 

• Presentació del Pla d’obertura curs 2020-2021 
o El pla es provisional, s’esperen canvis abans de l’obertura al setembre 
o Falta l’organització del personal docent perquè acaben d’assignar dos nous docents 

al centre per a reforç del curs 20/21 
o Hi ha una nova organització de les entrades i sortides de l’alumnat. Les entrades han 

de ser esglaonades, cada grup estable ha d’entrar sense coincidir amb cap altre. Es 
faran servir les tres portes del centre, dividint-les en dues parts. El tutor esperarà 
als alumnes a les entrades i els acompanyarà a l’aula. Si algun alumne arriba tard 
haurà d’esperar a que entrin tots el grups i que algú del centre vingui a recollir-lo 
per poder entrar. 

o Hi haurà tres hores d’entrada i sortida, per comunitats. Cada curs accedirà per una 
de les tres entrades. 

o Els horaris s’han fet complint amb la nova normativa i intentant minimitzar el temps 
que coincideixen els diferents cursos i comunitats a l’hora del menjador. El centre 
conta amb mes de 300 usuaris de menjador, i preocupa molt la distribució tant de 
l’espai de menjador com dels espais d’esbarjo disponibles per tal d’aconseguir que 
els grups estables no coincideixin ni interaccionin. 

o A les hores d’esbarjo del matí i del migdia es delimitaran uns espais fixos de pati per 
cada grup estable, que seran rotatius al llarg de la setmana. 

o S’ampliarà el monitoratge de menjador 
  



o Els nous torns de menjador seran: 
▪ Tot l’alumnat d’infantil dinarà a les aules 
▪ 1r i 2n: 12:30h a 13:15h 
▪ 3r i 4t: 13:15h a 14h 
▪ 5è i 6è: 14h a 14:45h 

o L’alumnat de P3 dormirà al gimnàs separats per grups estables 
o Servei d’Acollida (AMPA – Acció Sant Martí) 

▪ Matinal: al gimnàs, accés pel carrer Perú. 
▪ Vespertina: de 16h a 16:30h a la biblioteca, de 16:30h a 18h aula de P5, els 

alumnes que estiguin a Acollida hauran de sortir per la porta principal 
despès de que hagin sortit tots els alumnes de les 16:30h. 

▪ L’alumnat durà sempre la mascareta 
▪ Es desinfectaran els jocs i material utilitzat 

o Servei d’Acollida matinal per part del personal docent 
▪ Es podran deixar tots els germans a l’hora del que entri primer. Es quedaran 

amb personal docent de suport fins que sigui la seva hora d’entrada. 
o Organització pedagògica presencial 

▪ Els desdoblaments es faran dins de les aules 
▪ Els ambients seran rotatius dins les aules 
▪ Jocs matemàtics a segon s’anul·la. A tercer segueix però sense famílies. 
▪ Les tutories passaran a ser per trucada/videotrucada. 

o Organització pedagògica en confinament: 
▪ Videotrucada setmanal amb Google Meet 
▪ Seguiment acadèmic i emocional per part dels tutors 
▪ Fil conductor adaptat a cada comunitat, amb diferents plataformes (slides, 

genially, Google Classroom...) 

• S’aprova el nou calendari escolar. Al finalitzar el Consell es penjarà al web de l’Escola. 

• Plantilla docent 2020/2021: 
o Assignats dos nous professors per reforç durant el curs 20/21 
o Ana Lourdes, Bea Ansola i Gisela Solà son baixa a l’Escola. 

 

TORN DE LES FAMILIES: 

• Com el Pla d’Obertura és molt extens, cada punt es discuteix un cop presentat. El punt més 

problemàtic del pla son els horaris d’entrada i sortida. Les famílies pregunten si no seria 

possible fer una acollida per part del personal docent per les tardes pels germans, igual que 

es fa pel matí, l’Escola indica que això no està contemplat en la normativa que els ha arribat 

i que per tant no està previst de fer-ho. Es suggereix fer uns torns de sortida més seguits per 

no tenir tant temps d’espera entre comunitats, l’Escola veu complicat que sigui possible fer 

una sortida en un temps més curt, ja que vol evitar que es formin aglomeracions de famílies 

de diferent torns a les portes. L’Escola torna a explicar que els horaris miren de minimitzar 

el temps que els nens coincideixen al temps d’esbarjo a l’escola, sobretot a la franja de 

menjador, ja que la nostra escola te molts alumnes que en fan ús. 


