
RESUM CONSELL 19/11/2020 

Inici de la reunió a les 17:30h. 

PUNTS INFORMATS PER DIRECCIÓ: 

•      Lectura i aprovació de l'acta del Consell del dia 8 de setembre de 2020. 

• Es presenta i s’aprova el resum de comptes del menjador del curs 19/20 

• Es presenta i s’aprova el nou pressupost de menjador pel curs 20/21 
o Aquest curs, degut a la separació en grups-bombolla ha fet falta contractar més 

monitors, la pujada del preu del menjador aprovada per la Generalitat per a 
aquest curs ha permès cobrir aquesta despesa extra. 

o L’Escola informa que la Generalitat ha subvencionat un monitor de menjador a 
algunes escoles de la zona. A la nostra no se li ha ofert la possibilitat de demanar 
aquesta subvenció, així que s’ha fet una reclamació a través d’inspecció. 

o Aquest any hi ha concurs pel servei de menjador. La comissió de menjador està 
treballant en la nova licitació. 

o A principi de curs es va aprovar una normativa pel cas de confinaments puntuals 
que indica que els usuaris confinats no han de pagar res de menjador durant els 
dies de confinament. Aquesta normativa implica una pèrdua pel menjador 
derivada de no cobrar la part de monitoratge, ja que el menjador continua 
pagant la partida de sous completa. De moment el menjador pot assumir aquesta 
pèrdua econòmica, però depenent de com evolucioni la situació sanitària i del 
nombre de grups confinats durant el que queda de curs podria arribar un 
moment en que la situació no sigui sostenible per poder mantenir el servei de 
menjador. S’aprova fer un seguiment mes a mes de com evoluciona aquesta 
quantitat per decidir si en algun moment cal començar a repercutir en els 
alumnes confinats el cost de monitoratge (2’13€/alumne/dia) 

o Les famílies indiquen que tot i que ja es va parlar a la comissió de menjador, hi 
ha alumnes que encara diuen que no es renten les mans abans de dinar. Ens 
confirmen que els grups de 1r i 2n (els primers en fer ús del menjador) tenen un 
problema de temps i fan servir gel hidroalcohòlic enlloc de rentar-se les mans. 
Les famílies proposen si no seria possible començar a rentar mans uns minuts 
abans d’acabar les classes, l’escola estudiarà la logística per poder fer-ho, ja que 
només es disposa de dos banys per 4 grups. 

o En la Comissió de menjador celebrada uns dies abans del Consell es va parlar del 
tema de la neteja dels WC. L’Escola va informar que durant aquest curs es renten 
més sovint que altres anys, però que degut a l’antiguitat de les instal·lacions i al 
fet que la pica esquitxa molt, el terra es mulla amb facilitat, fent que s’embrutin 
amb facilitat. Es creu que seria convenient demanar una renovació de les 
instal·lacions. 

• Ús social del centre: existeix un conveni d’us d’algunes instal·lacions del centre amb Haro 
Estudis Musicals, Acció Sant Martí i Club Tennis Taula Poblenou. Entre totes les 
associacions es fa una aportació anual de 7600€ al centre. Es preveu que degut als 
tancaments d’espais i supressió d’algunes activitats extraescolars pel COVID, aquesta 
quantitat patirà una modificació a la baixa. 

o Haro Estudis Musicals ha informat que aquest curs ha patit una davallada molt 
important d’alumnes, i que si no hi ha un repunt pel proper curs hauran de tancar 
les classes al nostre centre. 

• Matrícula curs 20/21 
o A dia d’avui hi ha 454 alumnes matriculats al centre. 



o Hi ha 4 cursos que passen dels 50 alumnes, P4, P5, 5è i 6è. Els grups de P4, 5è i 
6è estan dividits en 3 grups perquè ja van iniciar el curs amb més de 50 alumnes. 
Els dos grups de P5 han passat de 25 a 26 durant els últims mesos. Per evitar la 
concentració d’alumnes a les aules, s’està fent ús del nou espai construït al 
passadís quan alguna de les dues classes te grup partit. 

• Memòria Anual de Centre 
o Balanç i valoració de les activitats i projectes del passat curs realitzat pel claustre 

de professors. 
o Els resultats obtinguts serveixen per planificar la PGA de centre 
o Un terç del professorat ha participar en el grup impulsor d’Eines pel Canvi i 

Xarxes pel Canvi al nostre centre. 
o Projectes d’innovació educativa 

▪ Robòtica educativa: la major part de la plantilla docent ha rebut formació 
en aquesta àrea 

▪ Capses d’aprenentatge: es planteja que ha de ser l’eix vertebrador del 
sistema educatiu, s’han de treballar totes les àrees. 

o Línia metodològica del centre referent a l’àmbit lingüístic. El curs passat va 
graduar-se la primera generació que va estudiar el català sense llibres, però 
degut al confinament no van poder fer les Proves de Competències Bàsiques i 
per tant no es disposa de proves externes per a avaluar aquest punt. Les famílies 
pregunten si es disposen de proves internes, i l’escola informa de que si, 
prepararan un resum d’aquests resultats per al proper Consell. El Castellà sense 
llibres es consolida al grup de mitjans, on el 90% dels alumnes supera aquesta 
àrea 

o Participació en programes educatius amb institucions de la ciutat 
▪ Patrimonia’m 
▪ Inspira STEAM 
▪ Emprenedoria (programa intern de l’escola) 

o Adequació de l’espai de centre 
▪ Redissenyem els nostres patis 
▪ Aula de mestres 
▪ Manteniment rocòdrom 
▪ Tanques perimetrals 
▪ Millora de la connectivitat (LAN i wifi) 

o Projectes per la millora de la convivència al centre 
▪ Consolidació del treball del Teixit d’Aula 
▪ Entrada relaxada. Per les restriccions sanitàries ha quedat aturat, però 

es fa una valoració molt positiva d’aquest programa. 
o Documents de Gestió del centre 

▪ PEC: Pla d’Acollida + Pla Convivència 
▪ Projecte lingüístic de centre 
▪ NOFC 
▪ Pla de reobertura (juny) 
▪ Pla d’obertura (setembre) 

o Relació amb les famílies: l’escola ens indica que està molt contenta amb les 
relacions que es mantenen amb les famílies del centre. 

▪ Bona col·laboració Escola-Ampa 
▪ Programa “Famílies delegades”, ha tingut molt bona rebuda i espera 

consolidar-se durant aquest curs 
▪ Reunions canvi d’etapa: 6è-1rESO (febrer), P5-1r (juny) 
▪ Molta interacció amb les Xarxes Socials de l’Escola (Twitter, Instagram, 

Blocs...)  



o Altres activitats del centre: 
▪ Activitats comunes del passat curs: Castanyada, Concert de Nadal, Sant 

Silvestre, Carnestoltes 
▪ Ensenyament no presencial (confinament) 
▪ Serveis (menjador, acollida...) 
▪ Pla de treball amb EAP, CRP, etc. 

• Pla General Anual: Els objectius Generals del centre per al curs 20/21 
o Continuar participant a Xarxes pel Canvi 
o Sistematitzar en tots els cursos el treball sense llibres de text 

▪ Llengua catalana 
▪ Llengua castellana 
▪ Llengua anglesa 
Es valorarà aquest apartat a través de l’índex de millora fent una 
comparativa dels resultats dels últims 4 anys. 

o Fomentar el treball per ambients d’aprenentatge: sistematitzar el treball de 
Capses d’aprenentatge, no només per Medi si no globalment per totes les àrees. 

o Programes educatius amb institucions: 
▪ Petits talents científics 
▪ Patrimonia’m 
▪ Inspira STEAM 
▪ Born CC 
▪ El programa Emprenedoria aquest any no es pot dur a terme, ja que no 

és possible fer la part de venda al públic 
o Fomentar l’entrada relaxada a Educació Infantil 
o Documents de Centre 
o Seguir millorant la relació i la participació de les famílies 
o Desplegament de competència digital a totes les comunitats 
o Gust per la lectura: aquest any la biblioteca està tancada, però es fa préstec de 

llibres a les aules. 
o Projectes sostenibles (hort, reciclatge...) 
o Promoure la participació de l’alumnat en projectes d’innovació 
o Òrgans de govern 
o Personal docent i no docent 
o Calendari de treball 
o Sortides i activitats 
o Activitats extraescolars i menjador 
o Annexos (Pla de treball EAP, CRP...) 

L’Escola informa que se’ls ha ofert la possibilitat d’ampliar els patis fent us de la vorera 
del Carrer Perú delimitat amb unes tanques. Es provarà i valorarà si es positiu o no. 
 
Les famílies pregunten quin és l’estat acadèmic general de l’alumnat després del 
confinament. L’Escola demana poder acabar la primera avaluació (que ja està en marxa) 
per fer una millor diagnosi. Es presentarà un resum de l’estat general al següent Consell, 
indicant les mancances detectades i les accions correctores que s’apliquin. 
 
S’aproven les sortides. 
 
Tant la PGA com la Memòria Anual de Centre estan disponibles a l’Escola per a poder 
consultar-les.  



• Renovació representants Consell Escolar: 
o Aquest curs tocaven eleccions per renovar part del Consell, s’han ajornat durant 1 

any per la situació sanitària. 
o Els representants que acabaven mandat es prorroguen automàticament per un any. 
o Falta un representant de les famílies, ja que va haver una vacant al setembre i no 

queda ningú en llista d’espera. S’ha consultat la normativa com actuar en aquest 
cas. L’Escola informarà a les famílies de com actuar per poder cobrir aquesta vacant. 

• El Departament d’educació enviarà portàtils pels docents de l’escola. Els equips 
formaran part de la dotació del centre. El Departament també ha enviat 9 equips per a 
alumnes de 5è i 6è que es va detectar que necessitaven aquest suport. Falta que el 
departament informi si aquests equips romandran a l’Escola un cop acabi el curs o si 
se’ls cedirà als alumnes per al seu ús en secundària. 

• Millores al centre: 
o Centraleta telefònica per a solucionar els recents i continuats problemes amb la línia 

telefònica 
o Es pintarà tot l’interior de l’Escola, encara no hi ha data, però es preveu que sigui 

cap a l’estiu. 
• Aquest any no hi haurà Concert de Nadal, s’està valorant fer concerts entre classes a 

través de la plataforma ZOOM. Les famílies demanen si es podrien gravar les actuacions 
i compartir-les amb les famílies. 

• El divendres 18/12 es celebrarà la II Sant Silvestre en format intern i per grups bombolla 
corrent al pati. Hi haurà la possibilitat de fer aportacions econòmiques voluntàries per 
part de les famílies, que s’entregaran a la Marató de TV3 per la COVID-19. 

• Aquest curs acaba el projecte de Direcció, l’Enric es presentarà per la renovació. 
 

TORN DE LES FAMÍLIES: 

• Es pregunta si es pot obrir la font del pati, l’Escola informa que no és possible per 
normativa sanitària. 

• Una família va demanar si seria possible fer us de l’aparcament de bicicletes que hi ha 
al pati de Fluvià. L’Escola no hi veu cap problema, però demana que la família es posi en 
contacte amb direcció per a poder gestionar-ho. 

• Les famílies van demanar l’ampliació de la vorera del carrer Fluvià per millorar l’entrada 
i sortida dels infants per aquella porta, l’Escola informa que ja s’ha començat la 
tramitació. Referent a aquest tema, l’Escola informa que hi ha un projecte en estat molt 
primerenc sobre la possible pacificació del carrer Perú (única direcció de circulació i 
ampliació de voreres). 

• Es farà foto de Nadal només per grups bombolla. El tema s’està treballant a través del 
grup de delegades. 

  



• Es pregunta si no seria possible realitzar les hores del SEP online. L’Escola diu que no 
havia plantejat aquesta possibilitat, ja que aquest any s’està fent reforç dins de les aules 
amb un docent extra. 

• Es presenten de nou queixes sobre els horaris d’entrada i sortida per part de les famílies. 
L'Escola indica que no és possible fer canvis ens els horaris ja aprovats, ja que un petit 
canvi a les entrades o les sortides implicaria moltes modificacions per tornar a quadrar 
horaris de professors, temps d'especialistes, reforços, etc. aquest es un tema que va 
costar molt de quadrar en el seu moment, degut al decalatge d’horaris entre 
comunitats. L’Escola ens indica que fins i tot han hagut de fer una borsa de professors 
voluntaris per a poder cobrir absències per confinament, malalties, etc, i que els nens 
no quedin desatesos en moments claus com les entrades de les 8:50h, les 14:30h, o la 
franja de 16:00 a 16:30h en que hi ha menys personal per culpa de l’obligat 
esglaonament dels horaris entre comunitats. 

• Es pregunta a l’Escola per l’acollida de la tarda, ja que hi ha alguna família de l’Escola a 
qui se’ls està agrupant els germans per la tarda igual que es fa pel matí. L’Escola explica 
que això es fa a dues famílies que compleixen el criteri de tenir 1 o més fills a cada una 
de les tres comunitats de l’Escola, i que per tant haurien d’acudir als tres horaris de 
sortida. Es pregunta si l’acollida no es podria fer extensiva a tots els germans del centre 
i l’Escola ens indica que és econòmica i logísticament inviable. 

• Es pregunta perquè no existeix un desglossament del preu de les sortides igual que hi 
ha hagut altres cursos. L’Escola explica que es un nou criteri que ha adoptat per a igualar 
les quotes a tots els alumnes. Si es necessita saber el preu d’una sortida en concret es 
pot escriure un correu electrònic al secretari del centre i consultar-ho 
(secretaria@escolacatalonia.cat) 

 
S’acaba la reunió a les 21:00h. 

 


