RESUM CONSELL 25/10/21
Inici de la reunió a les 17:30h.

PUNTS INFORMATS PER DIRECCIÓ
•

Lectura i aprovació de l'acta del dia 12 de juliol de 2021.

•

Menjador Escolar de l’Escola Catalònia
o Presentació de l’Exercici del curs 20-21
➢ Es presenta el pressupost anterior, tot i comptar any natural, també s’exposa per curs.
➢ El deute de l’alumnat ha sigut més baix que altres anys.
➢ Retorn del 5% del fons de garantia a l’empresa PAIDEIA servei de menjador (9.395,02€)
➢ Abonament del Departament d’Educació a PAIDEIA d’ajut a les empreses de menjador
arran de la COVID-19 (9.408,52€)
➢ El Departament va deixar pendent de pagament part de l’import dels ajuts del curs
anterior. Ho han abonat al setembre. Es valora la importància de tenir un romanent per
poder fer front a aquests imprevistos.
➢ Al curs 20-21 va haver una mitja de 310 menús diaris.
o Presentació del pressupost curs 21-22
➢ La mitja al setembre ha sigut de 311 usuaris diaris. A l’octubre ha pujat una mica, la
previsió per aquest curs és que la mitjana de menús diaris creixi front del curs passat.
➢ Hi ha tres places per menús ocasionals.
➢ Gràcies a que els alumnes d’infantil dinen a les aules s’ha pogut tornar a fer dos torns de
dinar.
➢ El preu del menú surt a 3’24€.
➢ Hi ha un total de 158 beques demanades.
➢ En cas d’impagament de menjador de més de dos mesos, s’avisarà als usuaris que no
poden seguir fent ús del servei.
o Informacions diverses
➢ S’ha demanat al Fons Acció Social de Caixabank 3000€, la meitat dels quals es destinen a
menjador i l’altra meitat a colònies.
➢ S’arriba a l’acord de que en cas de confinament, es cobrarà la meitat de l’import del
monitoratge (1’06€). El curs passat no es cobrava res i la despesa final per aquest capítol
va resultar de més de 1200€ que han reduït, juntament amb altres partides el romanent
del menjador en més de 5000€.
➢ Divendres 22 va haver una reunió de la comissió, l’escola i l’empresa que ofereix el servei.
Es van presentar les queixes i dubtes de la família. L’empresa mostra bona disposició a
ajustar alguns aspectes dels menús i a resoldre els problemes que han anat sorgint.
➢ Es recorda que l’escola participa al programa “Menjadors +sans +sostenibles” de l’Agencia
de Salut Pública de Barcelona. L’Escola farà difusió del programa entre les famílies durant
aquesta setmana.
➢ Es recorda que el fet que els iogurts no siguin ensucrats i que el no poder portar estris i
additius de fora, no és normativa pròpia del nostre menjador, si no que està regulat i
prohibit als menjadors escolars de forma general.

•

Memòria anual de centre. Curs 20-21
o Aquest document recull el balanç i valoració de les activitats i projectes del centre. L’elabora
tot el claustre. Els objectius son:
➢ Millorar els resultats educatius.
➢ Millorar la cohesió social.
➢ Potenciar la cohesió entre els diferents membre de la comunitat educativa.
o Es revisen els projectes de centre i la valoració que s’ha fet de cada un d’ells.
➢ Xarxes pel canvi: les reunions virtuals i els horaris creuats de les comunitats i el personal
docent va anar en contra del bon funcionament d’aquest projecte.
➢ Llegües sense llibres: el % d’alumnes que assoleixen els àmbits de llengües ha pujat
lleugerament en els últims cursos. El programa dona bons resultats.
➢ Fomentar el treball per ambients d’aprenentatge: a la comunitat de petits es van haver
d’adaptar els ambients a les aules, ja que no era possible fer servir els espais comuns de
tota la comunitat.
➢ Projectes externs (Patrimonia’m, Congrés científic, etc): es valoren molt positivament, i
l’escola continua participant a diversos projectes.
➢ Fomentar l’entrada relaxada a EI: es van proposar un seguit d’activitats a les aules
(motricitat fina, joc simbòlic, construccions, creativitat, etc.) que anaven canviant durant
el curs.
➢ Definir i consolidar les eines de Google com a eines digitals del centre, per docents i infants
a partir de 4t (inclòs). Es va fer una formació de Google Classroom per famílies. Falta per
dur a terme una formació per professorat.
➢ Actualització documentació de centre: el Pla de Convivència serà temporitzat durant el
primer trimestre de curs per poder passar a revisió i aprovació per part del Consell. Les
NOFC han de ser revisades per incloure la figura d’Equip Directiu.
➢ Es valora molt positivament el programa “Famílies delegades de classe”
➢ Consolidar l’actualització dels blocs per a que serveixin a les famílies de mitjà per conèixer
què es fa a les aules.
➢ Transformació i millora del centre: terra vinílic a P3, nou mobiliari a P3 i P4, renovació
aules 1r, sorral al pati de P3, pintura interior i exterior del centre.
➢ Pla d’obertura de centre: es va fer una valoració de com havia funcionat tant per part de
l’equip docent com per part de les famílies. S’han intentat aplicar les millores proposades
de cara al curs 21/22, i mantenir allò que va funcionar millor.
La memòria completa està a disposició de les famílies per ser consultada al centre.

•

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:
➢ 2 places a P4
➢ 1 plaça a 5è
o Hi ha 47 alumnes a P3, un més de les places disponibles.

•

Ús social del centre:
o Acció Sant Martí (pistes): aportació de 4000€/curs
o Club de Tennis Taula Poble Nou (gimnàs): aportació de 4000€/curs
o Escola de música Haro (aules 1r pis): aportació 1000€/curs

•

Pla d’obertura de centre 2021-22:
o Ha patit una modificació respecte al que es va aprovar al juliol. Les sortides seran esglaonades
amb 5 minuts de diferència entre grups.

•

Torns de pati i Sortides curs 2021-22:
o Torns de pati:
➢ Es fan servir dues zones: Hort/Fluvià/Fruiters i Pistes Perú.
➢ Les comunitats de mitjans i grans es tornen cada dia en les dues zones.
➢ Infantil fa el pati a la zona de sempre davant de l’edifici.
➢ Els torns inclouen 8 persones per la zona de pistes, 8 persones per la zona de
Hort/Fluvià/Fruiters i 7 persones per la zona d’infantil. Tanmateix es disposa d’una llista
de substitucions pel cas que algun dels docents falti per excursió, malaltia, etc.
o Sortides de centre: especificades a la plana web del centre
o S’aproven les sortides i els torns proposats.

•

Renovació del Consell Escolar:
o El curs 20-21 no es van poder celebrar eleccions. Es faran aquest curs.
o El procés comença el dia 2 de novembre, i les votacions s’han de realitzar un dia entre el 22 i
el 26 de novembre.
o La constitució del nou Consell Escolar haurà de fer-se abans del 20 de desembre.
o Es renoven 1 plaça de PAS, 3 places de docents, 3 places de famílies.

•

Altres informacions:
o El proper estiu començaran les obres a Fluvià del pla “Protegim les Escoles”.

TORN DE LES FAMILIES
•

Es confirma que 5è anirà a fer esquí de fons per completar el programa que va començar el curs
passat. El programa que subvenciona l’Ajuntament de Barcelona ha patit modificacions i no és
possible demanar-ho per més cursos.

•

Es proposa que hi hagin activitats en diferents idiomes dins de les aules. L’equip directiu comenta
que no te personal format per poder fer-ho, però que l’escola està oberta a la col·laboració de les
famílies que vulguin fer activitats en qualsevol àmbit (conta-contes, tradicions, cançons,
escriptura) en altres idiomes.

•

Es proposa l’ús de l’ukelele dins de l’assignatura de música. No es descarta de cara a properes
planificacions, sempre que el pressupost permeti comprar els instruments necessaris. S’explica
que l’escola està fent servir instruments de tipus ORFF.
http://comunitatgransescolacatalonia.blogspot.com/2021/10/4t-formacio-instrumental-lapolca-jdebon.html

•

Es demana si seria possible fer alguna xerrada sobre Educació Emocional. Direcció i l’AFA prenen
nota de la proposta per mirar d’encabir-la en la programació d’aquest curs.

•

Es pregunta per l’ús de la mascareta dins del centre. La normativa diu que de moment es
obligatòria al pati i a l’aula. S’esperen canvis durant el curs, però encara no hi ha noticies al
respecte.

•

Es pregunta si els mestres podrien fer servir mascaretes transparents per facilitar la comunicació
amb els alumnes. S’explica que aquestes mascaretes no estan subvencionades pel departament,
i que per tant cada docent l’hauria de comprar a títol particular, amb ho qual no és possible forçar
el seu ús al centre.

•

Es pregunta sobre l’assignació de llevadores dins del centre. L’equip directiu explica que no
s’assignen llevadores per cada alumne particular, si no que es concedeixen unes hores a tot el
centre en funció de la complexitat del mateix. Aquestes hores es distribueixen en funció de la
disponibilitat i la necessitat de cada grup, i es revisa la distribució de forma regular, atenent a les
variacions o necessitats puntuals dels grups. Es va preguntar si seria possible demanar una revisió
de les hores concedides al nostre centre, se’ns va explicar que la complexitat de tots els centres
va en augment, però el nombre total d’hores concedides no augmenta en igual manera, de forma
que creuen molt possible que en cas de revisió patim una modificació a la baixa.

•

Es pregunta si hi haurà alguna reunió amb les famílies sobre el tema de l’assetjament. Direcció ens
informa que, a més de les reunions d’inici de curs on ja es va tractar àmpliament el tema de com
es resolen els conflictes a l’escola, durant el mes de novembre hi haurà una xerrada amb una
especialista en el tema oberta a famílies i docents (xerrada-cafè). A més durant aquest curs, tal
com s’ha detallat a punts anteriors, es desplegarà el Pla de Convivència.

Finalitza la reunió a les 20:15h

