RESUM CONSELL 31/05/22
Inici de la reunió a les 17:30h.
PUNTS INFORMATS PER DIRECCIÓ
•

Lectura i aprovació de l'acta del dia 1 de febrer de 2022.

•

Presentació dels nous membres del Consell Escolar de Centre
o Hi ha hagut canvis en el sector docents

•

Resum del treball de les diferents comissions de treballs
o Comissió econòmica. La Fundació de la Caixa dona un ajut de 3000€ per temes d’exclusió
social i ajut a la infància. Les despeses previstes son:
➢ 1500€ pel menjador, per completar ajuts i cobrir impagats.
➢ 1500€ per convivències i esquiada (queden exclosos els infants del pla de xoc, ja que se’n
fa càrrec el Consorci).
➢ Un cop reunides totes les factures, l’AFA demanarà l’ajut i el cedirà a l’escola.
o

Comissió de menjador
➢ S’ha fet la xerrada-cafè sobre el programa “Menjadors escolars + sans i + sostenibles”.
➢ S’ha enviat resposta a totes les famílies que van signar la carta de queixa.
➢ Els passats 6 i 30 d’abril els membres de la comissió van venir a tastar el menú.

•

Informació procés de preinscripció escolar (2022/2023)
o P3: 45 sol·licituds per 42 places
o P4: 2 sol·licituds per 0 places.
o 6è: cap sol·licitud per 1 plaça.
o Des del 2018 hi ha més preinscripcions que places (un 10% aproximadament).

•

Presentació del Pla Estratègic Digital de Centre (EDC)
o Cal preparar el EDC, consta de 4 apartats:
➢ Diagnosi (alumnat, docents, centre)
➢ Objectius (per un període de 3-4 anys)
➢ Planificació (temporització i responsables)
➢ Avaluació (cal fer avaluació continuada i redissenyar el document EDC si s’escau)
o Comissió EDC: Han assignat un mentor a l’escola per ajudar a desenvolupar el pla. El grup
impulsor del centre està format per 3 docents i 2 membres de l’equip directiu.
o La comissió ha començat a fer la diagnosi amb els alumnes (de 3r a 6è) i els docents
o El proper curs hi haurà una formació pel professorat en el Pla EDC.

•

Inversions de centre
o Executades:
➢ Mobles sala polivalent
➢ Equip ventilació gimnàs (donació AFA) + instal·lació (pagat pel Consorci)
➢ Noves lames persianes a I3, 3r i 4t
➢ Renovació mobiliari passadissos (biblioteques de passadís)
o Previsió 3r trimestre:
➢ Mobiliari I5 (dotació assignada i mobiliari ja demanat)
➢ Pacificació carrer Fluvià. Quan s’executi, els autocars no podran accedir a la porta del
carrer Fluvià, per tant s’ha demanat un espai al carrer Perú per a que puguin parar els
autocars i recollir als infants que van d’excursió.
➢ Dotació digital pels infants de 5è (portàtils per tots els alumnes, son de l’escola i es
cedeixen en préstec als infants fins a 6è).

➢ Les famílies pregunten pel canvi de finestres, ja que a l’inici de curs va haver un accident i
es van reclamar que es canviessin. L’escola explica que s’ha tornat a reclamar, però que
encara no està pressupostat, és una partida elevada i hauria d’entrar a les obres RAM. Els
pressupostos per a les obres RAM es publiquen a l’estiu.
➢ Les famílies també reclamen que s’arreglin les arquetes del pati gran. L’escola en pren
nota i ho reclamarà.
•

Proposta de modificació de l’horari lectiu per al curs 2022-2023.
o Resum de la proposta:
➢ Horari lectiu matí: 9h a 12:30h
➢ Espai migdia: 12:30h a 14:30h.
➢ Horari lectiu tarda: 14:30h a 16h.
➢ La proposta es basa en criteris pedagògics que recomanen
- descansos al migdia més curts
- avançar l’hora de dinar
- que els alumnes passin menys hores a l’escola.
➢ Compleix amb la normativa vigent:
- 5 hores lectives diàries (inclou l’esbarjo del matí)
- descans al migdia que doni temps d’anar a dinar a casa.
- l’últim torn del menjador ha de començar com a molt tard a les 14h.
- la jornada no pot començar abans de les 8:30h ni acabar abans de les 16h.
➢ Aquest horari aplicaria d’octubre a maig, ja que tant al setembre com al juny hi haurà
jornada continuada (al setembre complementada amb el projecte “tardes de lleure al
mes de setembre”)
o Per tirar endavant la proposta fan falta ¾ parts dels vots del Consell a favor. Com hi ha 6 vots
en contra, no s’arriba al mínim necessari i la proposta no s’aprova.

•

Plantilla docent curs 2022/2023:
o El Departament retira els reforços COVID, per tant pel proper curs hi hauran 28’5 dotacions.
o La plaça PAN/TIC (anglès i TIC) es modifica a plaça PAN.
o Degut a l’avançament de calendari del setembre, el departament es compromet a tenir
assignades les dotacions provisionals el 9/6 i les definitives el 28/6.

•

Informacions sobre el calendari escolar del curs 2022/2023
o L’inici del curs serà dilluns 5/9/22
o Hi haurà jornada compactada (9h a 13h) del 5 al 30 de setembre.
o Per les tardes s’inicia el projecte “Tardes de lleure al mes de setembre”
➢ Ampliació d’una hora diària subvencionada pel Departament d’Ensenyament
➢ Es pagarà a través d’un contracte menor a càrrec de la direcció
➢ Hi haurà monitoratge amb ràtios establertes
➢ S’enviarà una carta explicativa a les famílies i es farà un sondeig per saber el número
aproximat d’usuaris
➢ Es coordinarà amb Eina Cooperativa (menjador) i Acció Sant Martí (acollida)

•

Modificació del preu del menjador escolar
o El Departament d’Educació ha pujat el preu màxim del menjador a 6’54€ (usuari habitual) i
7’19€ (usuari esporàdic)
o Els ajuts del Consorci es basen en els preus màxims i per tant el preu de l’escola ha d’apujarse per coincidir amb aquest preu màxim segon resolució del Conseller d’Educació.

TORN DE LES FAMILIES
•

Es comenta que hi ha molts conflictes als grups de I4. L’escola farà una reunió amb les
famílies.

•

Es fa una consulta sobre els usuaris del menjador amb intoleràncies. El tema de les
intoleràncies està registrat al menjador, no cal que els infants informin de la intolerància
que tenen. De totes formes es farà consulta al menjador per si hi ha hagut alguna
incidència recent.

•

Finalitza la reunió a les 20:20h

