
RESUM CONSELL 21/01/21 

Inici de la reunió a les 17:30h. 

PUNTS INFORMATS PER DIRECCIÓ 

• Lectura i aprovació de l'acta del dia 19 de novembre de 2020. 

• Presentació del tancament de l'exercici econòmic del menjador escolar 2020. 
o Els exercicis econòmics es fan per anys naturals (gener a desembre), no per cursos. 
o Els ingressos i despeses s'han vist reduïts respecte a la previsió que es va fer l'any anterior, ja 

que el menjador ha estat tancat durant 3 mesos 
o S'aproven els comptes de despeses i ingressos del menjador. 

• Presentació de l'exercici econòmic del menjador escolar de l'any 2021. 
o Consorci encara no ha contestat a la demanda que es va fer per a que subvencionés el cost 

d'un dels monitors extra que s'han hagut de contractar aquest curs per poder atendre 
correctament el nombre total de grups bombolla. El centre tornarà a insistir  

o Es fa una previsió d'ingressos i despeses considerant que la resta de l'any es desenvoluparà 
amb normalitat. 

o S'aprova l'exercici econòmic per l'any 2021. 

• Altres consideracions respecte al servei de menjador. 
o Hi ha un total de 105 beques concedides, respecte a un total de 315 usuaris de mitja. Com 

que l'import de les beques no es comença a cobrar fins al segon trimestre del curs, les 
despeses associades a aquestes beques durant el primer trimestre del curs han de ser 
avançades pel menjador, per tant fa falta disposar d'un romanent important de diners en 
començar cada curs. 

o Durant el primer trimestre del curs, el menjador s'ha fet càrrec de les despeses de 
monitoratge dels alumnes confinats, ja que en cas de confinament no es cobra cap import a 
les famílies. Fins al desembre, aquesta despesa ha suposat 600€. Aquesta despesa fa reduir 
el romanent del que disposa el menjador, per tant caldrà anar controlant com evoluciona. 
En cas que es dispari aquesta despesa, caldrà començar a repercutir el cost de monitoratge 
(2'13€/dia) als alumnes confinats que siguin usuaris habituals del menjador, per no posar en 
perill la correcta continuïtat del servei.  

o El menjador ha tingut fins a un total de 329 usuaris en dies puntuals. Està al límit de la seva 
capacitat, tant en distribució d'espai com de temps per cada torn, i més tenint en compte les 
actuals restriccions (distància, grups bombolla, temps de desinfecció entre torns...)  

• Presentació del tancament de l'exercici econòmic de centre 2020. 
o Els ingressos per lloguer d'espais (Club Tennis Taula, Acció Sant Martí, Escola de Música...) 

s'han vist reduïts a causa del tancament de l'escola des del mes de març. 
o Les despeses també s'han vist reduïdes: sortides, material, escacs...  
o Els pagaments de més en quotes que van fer les famílies s'han ajustat durant el primer 

trimestre del curs.  
o Els diners que les famílies van avançar per les colònies no han sigut retornats. Les cases de 

colònies se'ls han quedat com a bestreta per a la reserva d'aquest curs. Aquests diners 
quedaran compensats quan els alumnes facin les colònies o sortides a la neu d'aquest curs. 

o S'aprova el tancament de l'exercici 2020 amb les modificacions de despeses i ingressos. 

  



• Presentació de l'exercici econòmic de centre de l'any 2021. 
o Es fa el pressupost per l'any 2021 donant per fet que es podran realitzar les activitats amb 

normalitat, en cas que finalment no pugui ser així es faran les revisions pertinents, igual que 
ha passat amb l'any 2020. 

o Noves partides al pressupost: 
➢ Sortides a la neu (4t i 5è) 
➢ Material COVID (desinfecció i prevenció) 
➢ Material informàtic adquirit al CTTI 
➢ Reparacions de material informàtic 
➢ Actuacions de millora en el pati gran (el pati de petits ja es dona per finalitzat) 
➢ Recursos didàctics (material manipulatiu relaciona amb la nova metodologia utilitzada a 

l'escola) 

• Presentació "PLA DE TRANSFORMACIÓ DE LES AULES I ELS ESPAIS EDUCATIUS DEL CENTRE" 
o Projecte finançat pel Consorci i per l´Escola, aprofitant dos plans que ha posat en marxa el 

Consorci durant aquest curs: 
➢ Pla de millora de la pintura i revestiments interiors (executat al desembre de 2020) 
➢ Pla de renovació del mobiliari de les aules d'EI dels centres educatius (2020-2023) 

o Les idees principals del pla son: 
➢ Disposar de diferents espais diferenciats a dins de l'aula 
➢ Integrar els patis com a nous espais d'aprenentatge 
➢ Crear connexions aula/passadissos 
➢ Fomentar el benestar dels alumnes i professors 
➢ Establir una concordança entre els espais d'aprenentatge i les noves línies de treball 

educatiu del centre (projecte de direcció 2021-2025) 
o Per les aules de primària: 

➢ Es vol minimitzar el mobiliari 
➢ Es buscar afavorir l'aprenentatge personalitzat (es poden treballar diverses propostes al 

mateix temps, hi haurà més atenció personalitzada) 
➢ Àrees principals: zona assemblea, zona de recerca i pensament (taules), espai de lectura, 

espai de racons/TAC 
o Per les aules d'infantil: 

➢ Venen definides pel pla del CEB 
➢ Dissenyades  per contextos d'aprenentatge (diferents espais de joc i investigació) 
➢ Repensar ús real de les PDI 
➢ Organització a partir dels ambients d'aprenentatge 
➢ Mantenir taules i espai docent, tot i que la tendència és a que desaparegui i crear 

espais comuns. 
➢ El mestre serà acompanyant, no protagonista. Els alumnes seran més autònoms. 
➢ Les aules s'assemblaran més a les de llar d'infant que a les de primària. 
➢ Zones: Lectura i conversa, activitats motores i construcció, reproducció gràfica i jocs de 

taula, joc simbòlic, taula de llum, pintura i experimentació. 

o El pla de millora de la pintura s'ha executat durant el passat mes de desembre. El CEB no ha 
permès mantenir el projecte artístic  de pintura que es va fer fa tres anys a l'escola. L'Escola 
ha demanat mantenir alguns dels espais del citat projecte, però no s'ha acceptat. La raó 
donada pel CEB és que no complien amb la idea de "pacificació" del espais que es busca amb 
el nou pla de pintura. 

  



• Altres informacions d'Escola: 
o S'han programat jornades de portes obertes virtuals (8 i 10 de març) i presencials (12 i 13 de 

març), totes amb inscripció prèvia. 
o Les dates de preinscripció seran del 15/3 al 24/3 
o S'informa que el docent Carlos Román ocuparà el càrrec de Secretari a partir del proper mes 

de febrer. 
o L'Escola enviarà un e-mail informatiu a les famílies a principis de febrer per cobrir la vacant 

de representant de les famílies al Consell. 
 

TORN DE LES FAMILIES 

• Es pregunta la valoració de l'estat acadèmic dels alumnes post-confinament, ara que ja 
s'ha fet la primera avaluació. L'Escola informa que ha notat una pèrdua en els hàbits de 
treball dels alumnes, però no en coneixements o capacitat d'estudi. 

• Es demana com està funcionant l'ampliació dels patis a la vorera de Perú. L'Escola 
informa que fa tot just una setmana que ha començat, i que encara és massa aviat per 
poder avaluar-ho correctament. 

• Es pregunta per l'ampliació de la vorera de Fluvià que es va demanar sota el projecte 
"Protegim les escoles". L'Escola informa que l'han denegat perquè la guardià urbana no 
veu viable tancar el carrer. 

• S'informa a l'Escola que es vol sol·licitar a l'ajuntament la instal·lació d'un semàfor al pas 
de vianants del carrer Perú. L'Escola està d'acord en fer una sol·licitud conjunta amb les 
famílies. 

• El curs passat no es van poder realitzar les proves de competències bàsiques, l’Escola informa 
sobre com van anar unes proves internes que es van realitzar al mes de gener. Cal tenir en 
compte que només van ser les primeres d’una sèrie de “simulacres” que es fan durant el curs. 
Així i tot els resultats estaven dins dels resultats habituals. Les famílies demanen si es pot 
informar d’aquestes dades a les famílies que tenen alumnes actualment a 6è. L’Escola hi està 
d’acord i ho programarà a través de les delegades. 

• Es pregunta si hi han noticies del CEB sobre el nou institut, ja que l'AMPA ha programat 
una reunió informativa a les famílies pel dilluns 28/1/21. L'Escola informa que el CEB ha 
comunicat que de moment no hi han notícies sobre l'institut, però que ens concediran 
una 3a adscripció per al proper curs 2021/22, el nom de l'institut adscrit encara no s'ha 
informat. El director demanarà al CEB si pot fer públic el nom de l'institut abans del 
dilluns per poder informar a les famílies a la reunió.  

(NOTA: el mateix dilluns 28 el CEB va informar que el tercer institut adscrit a la nostra 
escola pel curs 2021/22 serà el IES Maria Espinalt) 

• Es van fer concerts de Nadal intra-comunitats, però no es van gravar. 

 

Finalitza la reunió a les 20:15h 


