
RESUM CONSELL 12/07/21 

Inici de la reunió a les 17:45h. 

PUNTS INFORMATS PER DIRECCIÓ 

• Lectura i aprovació de l'acta del dia 27 d’abril de 2021. 
 

• Aprovació del calendari escolar del curs 21-22. Direcció el penjarà al web de l’escola aquesta 
mateixa setmana. 
 

• Informacions sobre la matrícula del curs 21-22 
o L’Escola te una ocupació propera al 100% de les places ofertades. 
o Les úniques places lliures a dia d’avui son: 

➢ 3 places a P4 
➢ 1 plaça a 3r 
➢ 3 places a 4t 

o Es remarca que dels alumnes de P3 que provenen d’escola bressol, ho fan majoritàriament 
de l’EMB Dolors Canals. 

o La inscripció als instituts dels alumnes de 6è ha anat de la següent manera: 
➢ 16 alumnes al IES Joan d’Àustria 
➢ 12 alumnes al IES Maria Espinalt 
➢ 5 alumnes al IES Infanta Isabel 
➢ 20 alumnes han demanat instituts no adscrits (concertats o de fora de la zona) 

 

• Gestió econòmica de centre: s’informa de l’estat de comptes a finals de curs. 
o Hi ha un romanent suficient a cada comunitat per començar correctament el proper curs. 
o També s’indica que hi ha algunes famílies que tenen deutes amb l’escola, el secretari està 

fent un seguiment dels casos per pactar calendaris de pagaments. 
 

• Inversions previstes de centre 
o Renovació mobiliari de 2n [Escola] +/- 5000€ 
o Renovació mobiliari aula taller (antiga aula anglès2) [Escola] +/- 1500€ 
o Ventilació forçada al gimnàs [AMPA, en espera adequació instal·lació elèctrica per part del 

CEB] +/- 3500€ 
o Renovació pati Fluvià [empresa sortint del menjador] +/- 4700€ 

 

• Informació sobre les competències bàsiques 
o Els resultats es classifiquen en alt, alt-mig, mig-baix i baix. S’indica que l’Assolit a les proves 

s’aconsegueix a partir del 65% de respostes correctes. 
o Els resultats son una mica pitjor de l’esperat, en el sentit de que el grup de resultats Baix ha 

augmentat una mica respecte a cursos anteriors. S’informa que s’ha fet una reunió per 
comentar aquests resultats entre l’equip directiu i els tutors de 6è. S’han repassat les 
avaluacions dels alumnes de forma individual comparant els resultats de les competències 
bàsiques i les avaluacions durant el curs. S’ha comprovat que no hi ha una desviació 
significativa entre les avaluacions de l’escola i els resultats obtinguts. 

o A català la prova que ha anat pitjor ha sigut l’expressió escrita. Les comprensions orals i 
escrites s’han treballat bastant durant el curs i han anat millor. També s’explica que el 
procés de preparació que es segueix a l’escola per treballar l’expressió escrita es bastant 
diferent que el que es pot aplicar en una prova tan curta com la de les competències 
bàsiques. 



o A castellà ha sorprès que la prova de comprensió oral ha anat regular ja que el gruix 
d’alumnes son castellanoparlants, es conclou que s’ha de treballar més durant el curs. 

o Per reforçar l’anglès s’ha decidit que pel proper curs es canvia  Science de 5è i 6è per classe 
d’anglès en mitjos grups. Es continua amb la idea que l’anglès s’ha de treballar fora de 
l’assignatura, i s’intentarà fer-ho en altres activitats, però es considera que cal donar un 
reforç específic a l’assignatura. 

o Medi i matemàtiques: una part important d’aquestes proves radica en una bona comprensió 
lectora, i no només en les competències específiques. A medi igualment s’ha detectat que 
falta reforçar la part científica. L’Escola des del curs passat participa a dos projectes de caire 
científic (“Congrés científic” i “Petits talents científics”) amb l’objectiu de millorar aquesta 
mancança. 

 

• PLA D’OBERTURA CURS 2021-22 
o Entrades i sortides: 

➢ Comunitat de petits: pistes de Perú, acompanyats de les famílies 
➢ Comunitat de mitjans: carrer Fluvià 
➢ Comunitat de grans: porta principal al carrer Perú 
➢ Entrada lliure de 8:55h a 9:05h 
➢ Sortida a les 16:30h. 
➢ En cas de tenir més d’un fill al centre, la prioritat de recollida ha de ser l’infant petit. 
➢ Es demana a les famílies que no col·lapsin les sortides, que esperin distribuïts al voltant 

de les sortides sense bloquejar-les. 
➢ Els alumnes podran entrar tranquil·lament durant els 10 minuts del matí, no cal entrar 

tots a les 8:55h. Hi haurà un docent vigilant a cada entrada, i els tutors esperaran als 
alumnes a la classe. 

o Horari lectiu: de 9:05h a 12:30h i de 15h a 16:30h. 
o Organització 

➢ Tots els cursos tornaran a tenir només dues línies. Els cursos que eren tres línies es 
barrejaran en dues, i alguns cursos que s’ha detectat que hi havia desigualtats també es 
barrejaran. Els llistats es penjaran al setembre al hall de l’Escola. 

➢ Hi haurà 3 co-docents per les dues línies: 2 tutors i un docent de reforç. 
➢ Piscina de P3 a 1r. 
 P3 de març a maig. P4 a 1r d’octubre a maig. 
 1r – programa “Jo nedo” 
➢ Treballs per racons: es faran grups partits dins del mateix grup, no es barrejaran grups. 
➢ Classe d’escacs cada 15 dies a partir de 1r, desdoblament amb matemàtiques 
➢ Es recuperen les aules d’especialitats (anglès, música i aula taller) 
➢ Grups flexibles per treballar llengua anglesa i taller d’escriptura. 
➢ S’han redistribuït alguns espais per disposar de dues aules de material, una aula de 

treball comú i 4 espais polivalents. 
➢ Projectes amb famílies: es vol que les famílies tornin a participar activament en la vida 

de l’escola i el procés d’aprenentatge dels alumnes, però com es podrà fer s’haurà 
d’anar definint a mesura que avanci el curs i hi hagi informació més concreta sobre les 
mesures sanitàries a adoptar. 

➢ Reunions amb famílies presencials i telemàtiques. 
➢ A educació infantil no serà obligatori portar mascareta. A primària encara no se sap. 
➢ Servei d’acollida: de 8:00h a 9:00h i de 16:30h a 18:00h o a 18:30h (segons demanda). 

Amb mascareta. Pels matins al gimnàs i per la tarda a aula de P5 + pati d’infantil. 
o Esbarjo 

➢ Única franja per tots els cursos. 
➢ Agrupats per comunitats, amb rotació dels diferents espais. 
➢ S’haurà de fer servir mascareta. 



o Menjador 
➢ En procés de licitació. L’empresa que hi ha actualment no ha concursat a la licitació. 

S’espera que el procés acabi a finals de juliol. 
o Projectes de centre: 

➢ P5: Congrés científic 
➢ 3r: el Rec Comtal a la ciutat de Barcelona 
➢ 4t: Aquí STEAM (UPC) 
➢ 5è: Patrimonia’m (Museu Frederic Marés -> “Les joguines”) 
➢ 6è: Educació en valor (Museu del Born -> “La clau es la pau” ) 
➢ 6è: Petits talents científics (Cosmocaixa -> “Llum, energia, electricitat”) 
➢ Xarxes pel canvi -> “Menjadors escolars més sans i sostenibles” 
➢ Protegim les escoles: durant l’estiu del 2022 l’ajuntament farà actuacions per pacificar 

l’eix Perú. S’ha demanat que també es facin actuacions al carrer Fluvià. 
 
Tots els centres del carrer Perú han demanat si aprofitant les obres seria possible fer 
quelcom amb els plataners del carrer, ja que per l’època de pol·linització son un 
problema greu per l’entorn. 
 

• Plantilla docent 2021-22 
o S’ha concedit la mateixa dotació que al curs 20-21 (dos llocs docents extra respecte al curs 

19-20) 
o S’ha definit un lloc específic amb perfil professional PRI-EVIP (Especialista en Visual i Plàstica) 
o S’enumeren les tutories pel curs 21-22. Encara falten diversos llocs per cobrir, ja que per un 

error administratiu del Consorci no s’han pogut dur a terme les entrevistes necessàries. 
 
 
 

TORN DE LES FAMILIES 

• S’expressa la satisfacció de les famílies de que s’hagin pogut recuperar els horaris del 
curs 19-20 i de que els alumnes puguin relacionar-se per comunitats a l’hora de 
l’esbarjo. 

• L’Ampa sol·licita l’ús de les pistes, gimnàs i aules del centre per poder realitzar les 
activitats i extraescolars del curs 21-22. S’acorda amb direcció que es passarà un llistat 
amb els horaris i espais desitjats. 

 
Finalitza la reunió a les 19:45h 
 


