
RESUM CONSELL 08/09/2020 

 

PUNTS INFORMATS PER DIRECCIÓ: 

      Lectura i aprovació de l'acta del Consell del dia 21 de juliol de 2020. 

      Els horaris d'entrada/sortida es mantenen tal com estan definits al Pla d'Obertura 
aprovat al Juliol. Una solució als problemes d'horaris bastant avalada per les famílies seria 
la jornada continuada. Aquesta proposta ja es va discutir a la reunió de juliol, i l'Escola hi 
estaria d'acord però ja és va comentar llavors que el departament d’Educació no la vol 
implementar. El tema s'ha tornat a tractar avui i l'Escola ens ha dit que la sol·licitud de 
jornada continuada ha sigut denegada a varies escoles de la zona. Igualment, les famílies 
ens hem ofert per si es pot insistir en el tema i fer alguna sol·licitud de forma conjunta 
Famílies-Escola. 
 
 
S’informa de diversos canvis respecte al pla aprovat al juliol: 

      Els cursos amb més de 50 nens (per sobre de la ràtio de 25 per grup) es parteixen en 3 
línies: 4t, 5e, 6e i P4. Aquests grups s'han refet tenint en compte criteris d'equitat en 
nombre de nens/nenes, equilibrar nivells entre grups, afinitats dels alumnes i bessons al 
mateix grup. 

      Segons notícies d'avui mateix, els alumnes no hauran de portar mascareta quan estiguin 
amb el seu grup estable a classe, si a la resta d'espais o quan estiguin amb altres grups 

      Aquest any no hi ha SEP fora d'horari lectiu, sí que seguirà havent reforç dins de l'aula. 

      Han assignat més personal de neteja que es dedicarà a la desinfecció dels diferents 
espais entre usos de diferents grups i desinfecció continua de banys durant tot el dia. 

      S'assignaran espais diferenciats al pati per cada grup estable, els espais seran rotatius 
diàriament 

      Els propers Consells escolars i Claustres seran telemàtics 

      Els reunions de tutoria seran telemàtiques sempre que sigui possible 

      L’accés de les famílies a l'Escola només podrà ser amb cita prèvia. 

      El projecte de delegades segueix en marxa 

      Al primer trimestre es farà formació en eines de comunicació per les famílies 

      Menjador: hi hauran 17 monitores+1 coordinadora. Cada grup té assignada dues 
monitores. Infantil dinarà a les aules. Les monitores treballaran totes de 12:30h a 15h. Les 
dels grans fins que surtin els nens prepararan espais de patis i gimnàs perquè dormin els 
petits. Les de petits, quan aquest vagin a classe, s'encarregaran de recollir gimnàs, patis, 
etc. Els nens dinaran en grups estables i el pati també estarà separat per grups. Els banys 
estaran tancats i caldrà demanar a les monitores per anar-hi. S’insistirà en rentar les mans 
sovint. El menjador es desinfectarà completament entre torns 

      La quota de menjador puja a 6'33€ tal com marca la Generalitat 

      El protocol COVID que aplicarà l'Escola en cas de detectar un cas sospitós és el que 
marquen els departaments d'Educació i Sanitat. 

      El programa d'escacs segueix en marxa però a les aules. En cas de confinament la 
comunitat dels grans la continuarà fent online. 

      La piscina per infantil i 1r aquest any no es farà per evitar risc de contagi. Es demanarà a 
l’Ajuntament si és possible fer el programa "Jo nedo" el proper curs per 2n 

      Infantil perd hores d'especialistes, perquè s'ha donat prioritat als grups de primària 

      Els desdoblaments d'anglès es faran dins les pròpies aules, ja que les aules d’anglès es 
converteixen en aules fixes. 



      El material socialitzat de les aules (grup estable) no es desinfectarà, però el globalitzat 
(diversos grups estables) és desinfectarà entre grups (pots de pintures, material EF, 
material de música...) 

      Si hi ha confinament d'un o diversos grups, es continuarà des de casa amb la formació 
on-line, excepte infantil a qui es donarà material per treballar a casa, donat que no són 
encara autònoms per fer formació on-line 

      Els mantenen les colònies per P5, 1r, 3r i 6e 

      S'ha demanat anar a la neu per 4t, estan a l'espera de resposta, si és que no, faran 
colònies 

      5e va a la neu, però el programa ja no subvenciona l'autocar 

      Hi hauran sortides (excursions) per nivells i per grups estables, però s'anul·la la sortida 
de la castanyada que feia tota l'escola (perd el sentit al no poder barrejar nivells per fer 
activitats) 

      La quota anual de materials i sortides serà de 171€ (57€ per trimestre) 

      L'acollida dels germans pel matí per part de l'Escola serà als diferents espais d'entrada 
del germà que entra primer, els tutors els passaran a recollir en aquests espais abans d'anar 
a la porta d'entrada que els tocaria, a on es recollirà a la resta d’alumnes que entrin a la 
seva hora. 

      El servei d’acollida serà, de 8h a 9:10h al gimnàs, de 16h a 16:30h en un nou espai que 
es construirà al passadís de P5 (ja que la biblioteca passa a ser un aula) i de 16:30h fins les 
18h serà a l'aula de P5 i pati d'infantil. 

      Els nous espais pels grups són: 
o   P4 (3) - aules de P4 i P5A 

o   P5 (2) - P5B i biblioteca 
o   4t (3) - aules d'anglès i aula música 
o   5e(3) - aules 4t i 5eA 

o   6e(3) - aules 5eB i 6e 
  

TORN DE LES FAMÍLIES: 

      Es pregunta pel tamany del nou espai dedicat a ludoteca al passadís de P5, l’Escola 
informarà en breu de com serà de gran i quin aforament podrà tenir. 

      Es demana si s’han fet proves PCR als mestres i al PAS. L’Escola informa que encara no 
han fet PCR als mestres ni PAS però s'espera que se'ls faci un cop iniciat el curs, el 
departament encara no ha informat de les dates. 

      Es pregunta qui detectarà els possibles casos de COVID a l’Escola i ens informen que tots 
els mestres i PAS estan rebent formació sobre actuació de protocol COVID 

      Es demana si es prendrà temperatura a l’entrada, l’Escola ens informa que es farà a les 
aules i no a l’entrada per no alentir l’accés dels alumnes. 

 


