RESUM CONSELL 14/12/21
Inici de la reunió a les 17:15h.
PUNTS INFORMATS PER DIRECCIÓ
•

Es dona la benvinguda als nous membres del Consell Escolar escollits en les eleccions del passat
mes de novembre.

•

Direcció fa notar que tot i el complicat inici de curs i que el Consell Escolar és l’òrgan on les famílies
tenen veu i vot per les actuacions que es fan a l’escola. La participació de les famílies ha minvat
respecte a eleccions anteriors, tant en candidatures com en nombre de vots.

•

Es constitueixen les diferents comissions de treball del Consell Escolar.

•

Lectura i aprovació de l'acta del dia 25 d’octubre de 2021.

•

Menjador Escolar de l’Escola Catalònia
o S’ha concedit al menjador 9’5 hores de vetlladora (suport a trastorns TEA, TGC i altres
necessitats).
➢ L’Escola ha repartit les hores en 5’45h per la comunitat de petits i 3’45h per la comunitat
de mitjans.
o El passat 25 de novembre van venir a realitzar l’auditoria anual sobre el menjador,
encarregada pel Consorci.
➢ Es fan valoracions sobre aspectes variats com la neteja, documentació, biofilm (anàlisi per
trobar microbis), ATP, etc.
➢ S’ha rebut el resultat de l’informe i hi ha una bona valoració del servei.
➢ També s’ha analitzat el menú del menjador, seguint els criteris dels programa “Menjadors
Més Sans i Sostenibles”.
➢ Es valoren diferents punts com les freqüències de consum dels aliments, la gestió del
servei, etc.
➢ La valoració del menú és bona, es valora molt positivament la verdura fresca, i es marquen
algunes possible millores: incloure pa, pasta i arròs integral, disminuir el consum de pasta
i augmentar el de llegums, disminuir el consum de proteïna animal i augmentar el de
vegetal. Es proposa treballar l’alimentació saludable amb els alumnes al temps de migdia.
o S’analitzaran els resultats de l’informe en profunditat amb l’empresa i la comissió de
menjador.
o Segons es va decidir a l’últim Consell, quan un alumne està confinat ha de pagar la meitat del
monitoratge del servei de menjador, i el menjador es fa càrrec de l’altre meitat. Fins al
novembre aquest terme ha suposat unes pèrdues de 194’04€ pels comptes del menjador.
o Funcionament Comissió menjador escolar:
➢ Es fa notar que les famílies de vegades confonen el servei de gestió del menjador
(menjador@escolacatalonia.cat) amb la Comissió de menjador de l’AFA
(comissió.menjador.catalonia@gmail.com), i que hi ha queixes que arriben a la comissió
però no al servei de menjador. Es proposa unificar les bústies i fer una reestructuració de
les comissions, ja que actualment existeix una comissió de menjador del Consell i una de
l’AFA.

o

o

o

o

o

•

Les famílies exposen alguns dubtes que han arribat sobre la migdiada durant el servei de
menjador:
➢ Ús dels xumets: Els infants no poden fer servir xumets per temes d’higiene.
➢ Bolquer: els infants que necessitin fer-lo servir a l’hora del menjador ho han de comunicar
i han de portar bolquers.
➢ Ninos: els infants poden portar ninos si ho necessiten, però serà sota la seva
responsabilitat, al igual que qualsevol altre objecte que es porti a l’escola i que pot patir
desperfectes o perdre’s.
➢ Als infants de P3 no se’ls obliga a dormir, però se’ls convida a descansar a l’hora de la
migdiada, la majoria acaba dormint.
Les famílies també exposen les queixes rebudes a la Comissió de menjador de l’AFA per part
d’algunes famílies, i el neguit de que hi ha alumnes que es queden sense menjar res, alguns
d’ells d’infantil. Direcció comenta que des de monitoratge sempre intenten que es provi el
menjar, tot i que hi ha alumnes que els costa, però no es viable fer un menjar a banda com
han proposat algunes famílies. Insisteixen en que el nou menú porta un procés d’adaptació,
sobretot per a I3.
Es debat també sobre la diferència entre considerar que el menjar està dolent o que no sigui
del gust d’alguns alumnes. Per part del personal docent que dina a l’escola, confirmen que el
menjar està bo. Direcció indica que també s’han rebut comentaris positius durant les últimes
setmanes indicant la millora detectada respecte a l’inici de curs.
Es proposa poder fer portes obertes per a que les famílies puguin tastar el menjar, encara que
sigui un nombre limitat de famílies de cada curs. S’estudiarà si és viable amb l’empresa del
menjador.
Es comenta també que tant al correu del servei de menjador, com al de l’Escola i al de la
Comissió de vegades es reben missatges amb faltes de respecte i amb tons molt ofensius, i
que això no és acceptable. Es demana que es recordi a les famílies la necessitat de seguir unes
normes bàsiques d’educació en totes les comunicacions amb l’Escola i l’AFA.

Programació General Anual.
o Es una planificació a curt termini (anual)
o El redacta el Claustre
o Es construeix a partir dels objectius del projecte de direcció (l’actual es 2021-2025), i en les
conclusions de la Memòria Anual del curs anterior (20-21).
o El document complet està a disposició de les famílies per ser consultat al centre. Alguns dels
objectius d’aquest curs son:
➢ Treball competència matemàtica
- Definir una nova línia metodològica
- Més manipulatives
- Dins de les capses d’aprenentatge
- Formació als docents.
➢ Planificació especialitats.
- Nova àrea de creació visual i plàstica -> reestructuració de la educació artística
- Anglès
- Educació física
➢ Planificar el Treball de llengua oral a la Comunitat de Petits
- Formació a docents
- Redefinir el procés de lecto-escriptura

➢ Sistematitzar el treball de Capses d’aprenentatge.
- Consolidar el coneixement científic
➢ Participar a programes educatius de la ciutat
- Col·laborar en programes de diferents museus i entitats de la ciutat.
➢ Documents de centre a realitzar o modificar”
- Projecte de Convivència. Falta temporitzar-lo
- NOFC. Falta afegir la figura d’equip directiu
- Projecte educatiu

•

➢ Fomentar la participació de les famílies
- Hi ha la voluntat que les famílies puguin tornar a entrar i participar en algunes
activitats del centre (entrada relaxada, etc.), però la normativa encara no ho permet
- Consolidació del grup de delegades
Redisseny espais del centre
o Aula Polivalent
o Aula Educació visual i plàstica
o Actualitzar el mur de graffittis del pati

•

Sortides:
o Les famílies poden consultar el document de les sortides a través del web.
o S’aproven les sortides del curs 21/22.
o Les famílies proposen si seria possible fer una sortida d’un dia a la neu, ja que no és possible
tornar a acollir-se al programa d’esquí que subvencionava BCN Esports. Direcció recull la
proposta i estudiaran si és possible afegir-la a les sortides de curs.

•

Informacions diverses:
o 3a cursa de Sant Silvestre. Es celebrarà divendres 17/12
o Concert de Nadal. Dilluns faran assaig, i dimarts el concert en directe pel canal de Youtube de
l’escola. El sorteig de les paneres de 6è es farà entremig de les actuacions.
o Les famílies demanen que s’anunciï l’ordre de les actuacions
o Últim dia de curs
➢ Petits i mitjans faran el Tió
➢ Grans faran un Escape Room i l’amic invisible
➢ Classes fins les 13h
➢ Menjador fins les 15:15h-15:30h
➢ Servei acollida fins les 17:30h

•

Estratègia digital del centre.
o Inversions al centre:
➢ 3 projectors nous
➢ Equips àudio nous
➢ Reparació equips àudio antics
o Pla digital Departament d’Educació:
➢ Dotació de centre. 50 Chromebooks per 6è.
➢ Dotació de centre. 2 ordinadors per docents
➢ Definir l’estratègia digital del centre 22/23

TORN DE LES FAMILIES
•

Durant els punts de menjador i sortides ja s’han resolt alguns dubtes

•

Activitat de piscina a infantil: s’ha consultat a Bac de Roda la petició de poder fer servir vestidors
no compartits, i de moment no és possible. Es recorda que l’activitat NO ES OBLIGATÒRIA, però
les altes/baixes son per trimestres. Es comenta que hi ha un grup de P4 que no està gaire content
amb l’activitat.

•

5èB ha participat en la prova pilot d’una enquesta de la Generalitat sobre l’estat emocional dels
infants després del confinament. Un cop fet el retorn, l’enquesta es farà a tots els alumnes de 5è,
6è i primers cursos de la ESO de Catalunya.

•

Es pregunta sobre els confinaments en cas que els nens estiguin vacunats ara que ja s’ha obert el
torn per 5 a 11 anys. En principi la normativa serà la mateixa que ja existeix per secundaria.
Igualment, direcció indica que es seguiran les indicacions que es rebin en cada moment del
Departament, tant sobre el tema d’avançar matèria com de presencialitat o confinament en cas
de positius a l’aula.

Finalitza la reunió a les 20:20h

