RESUM CONSELL 01/02/22
Inici de la reunió a les 17:30h.
PUNTS INFORMATS PER DIRECCIÓ
•

Lectura i aprovació de l'acta del dia 14 de desembre de 2021.

•

Presentació de l’impacte Covid-19 a l’escola.
o Es mostren els gràfics d’evolució d’alumnes i personal docent confinats amb un increment
molt notori al gener fins aquesta setmana, amb algun dia amb aproximadament 150 nens
confinats.
o Les baixes del personal docent s’han pogut anar cobrint i s’ha prioritzat atendre els nens i
que no es quedés cap classe sense docent.

•

Presentació del tancament de l'exercici econòmic del menjador escolar 2021.
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.
o S'aproven els comptes de despeses i ingressos del menjador.

•

Presentació de l'exercici econòmic del menjador escolar de l'any 2022.
o Es fa una previsió d'ingressos i despeses del 2022, tot i que es fa difícil en algunes previsions
per l’impacte que pot tenir per la Covid-19.
o L’import d’usuaris es menor tot i que els usuaris han incrementat, aquesta diferencia es deu
a la quantitat de beques concedides, superior a altres anys, donant una visió del context
socioeconòmic de l’escola.
o S'aprova l'exercici econòmic per l'any 2022.

•

Altres consideracions respecte al servei de menjador.
o Durant el primer trimestre del curs, el menjador s'ha fet càrrec de les despeses de la meitat
del monitoratge dels alumnes confinats, tal com es va acordar al Consell del 25 d’octubre de
2021. Fins al desembre, aquesta despesa ha suposat 309,54€, concretament desembre
115,5€. Amb l’increment de confinaments, al gener ha suposat un import de 2.060,52€, amb
un total assumit pel menjador de 2.370,06€.
o Tal com es va comentar a anteriors consells, aquesta despesa fa reduir el romanent del que
disposa el menjador i no pot ser il·limitada per no posar en perill la correcta continuïtat del
servei. En vistes que l’import assumit supera la despesa prevista per Covid-19, es decideix
començar a repercutir el cost sencer del monitoratge (3,09€/dia) als alumnes confinats que
siguin usuaris habituals del menjador, a partir del 02/02/2022. Es farà una circular per
informar a les famílies.
o Les famílies exposen les queixes rebudes referents al menjador per part d’algunes famílies i
es fa lectura d’una carta que han escrit per signar i que els entregaran en breu. Direcció
comenta que es recollirà quan la presentin i des de menjador donaran resposta. Per part del
personal docent que dina a l’escola, insisteixen que el menjar està bo i demanen que se’ls
doni un vot de confiança a la seva valoració.

•

Presentació del tancament de l'exercici econòmic de centre 2021.
o Obra Social Caixa: es comenta que les aportacions ja no s’efectuen directament a les
administracions públiques i per tant es faran via AFA (l’AFA demanarà la subvenció i la posa
a disposició de l’escola).

o
o
o
o

S’afegeix a despeses 2021 la meitat de la xerrada d’Assetjament (l’altra meitat la paga l’AFA).
Es comenten també els deutes no cobrats curs 2020-2021.
S’ha reduït la despesa prevista a l‘apartat de TAC ja que s’ha rebut dotació de material
informàtic i tecnològic per part del Departament que no estava previst a l’inici del curs.
S'aprova el tancament de l'exercici 2021 amb les modificacions de despeses i ingressos.

•

Presentació de l'exercici econòmic de centre de l'any 2022.
o Es presenta el pressupost per l'any 2022 amb la previsió de ingressos i despeses.
o Pla de Xoc: programa del Consorci d’Educació per ajudar econòmicament a famílies amb
necessitats. Actualment hi ha 16 alumnes d’educació Infantil que queden exempts de pagar
sortides i material, el Consorci assumeix les despeses de 11 alumnes i l’escola de 5 alumnes.
Consorci ara ha fet l’ingrés de la meitat.
L’escola assumeix fins ara altres despeses que no estaven incloses al programa, com la
piscina.
Comenten però que el Pla de Xoc creix cada any (infants que entren nous a I3 més els que ja
estan subvencionats) i caldrà veure com es podrà fer front a aquestes despeses, que aniran
augmentant i anar avaluant la possibilitat d’assumir la part no subvencionada per consorci
de convivències i piscina.
o Aportacions:
▪ Acció Sant Martí (pistes): aportació de 4000€/curs
▪ Club de Tennis Taula Poble Nou (gimnàs): aportació de 4000€/curs
▪ Escola de música Haro (aules 1r pis): aportació 1000€/curs
▪ Obra social La Caixa (a través AFA): 1500€
o Noves partides al pressupost:
▪ Mural Mur: s’arreglarà i pintarà el mur del pati de l’escola.

•

Altres informacions d'Escola:
o Portes obertes: es confirma que serà el 03/03/2022 telemàtica i el 05/03/2022 presencial.
o Sortida neu 4t: tal com es va proposar a anterior Consell, es va passar formulari a les famílies
de 4t per fer una sortida de dos dies a la neu. Donada la resposta de les famílies, es decideix
portar-ho endavant, arribant al mínim d’infants necessaris amb 29 inscrites. Els infants que
no assisteixin a la sortida podran venir a l’escola.

TORN DE LES FAMILIES
•

Es comenta que cal actualitzar el Pla d’obertura, el que hi ha és de l’any anterior.

•

Es demana poder avisar a les famílies de les activitats on-line amb més antelació: l’escola
ho recull i també informa que a mesura que vagin reduint-se les restriccions per la Covid19 volen que les famílies puguin tornar a entrar a l’escola i participar de les activitats.

•

Es pregunta per la previsió de canvi de les finestres que es van trencar i que un nen va
patir una ferida a la mà, ens confirmen que Consorci ho ha mirat per valorar les feines
necessàries, s’ha de posar carpinteria d’alumini i les han de fer a mida, no saben data
encara.

•

Les obres per instal·lar el nou sistema de ventilació al gimnàs començaran el 7/2.

•

Pla de convivència: l’escola comenta que no s’ha pogut continuar donada la feina del
gener amb tema Covid-19.

•

Funcions de la comissió de menjador escolar: confirmen que encara no s’han definit pel
volum de feina al gener.

•

Es pregunta si hi hauran més xerrades cafè aquest curs: hi ha dues previstes, una
referent al projecte “Menjadors +sans +sostenibles” i una altra amb la dietista.

Finalitza la reunió a les 20:25h

