REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR Nº5

DATA: 3-09-2020
LLOC: Telemàticament
ASSISTENTS: Aleix Vila (director), Marta Ebri, Marta Soler, Mari Valverde, Susanna
Rovira, Mònica Molera, Eva Andreo (secretària), Anna Garcia (cap d’estudis),Àngels
Robles, Cristina Pelaez, Cristina Molera, Lluïsa Balbin.

Absències: Víctor López, Romà Garcia.

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior (9-7-2020)
Queda aprovada l’acta anterior.
2 i 3 Aprovació del Pla d’Obertura i de les NOFC 2020-2021
● Esmenes famílies:
Pla d’acollida:
2.11 Horaris d’extraescolars i neteja. Els horaris que preveu la comissió són:

Estem pendents de concretar amb l’ajuntament l’organització del personal de neteja.
Annex Punt 3. Treballs impresos durant confinament, no queda clar, l’escola
demana feedback retorn d’aquestes activitats per part de les famílies que els han
rebut.
NOFC
5.3.8 Xerrades pedagògiques.. Modificat: no cal precisar quines xerrades’han fet.

5. Carta de compromís no es pot llegir. l’Escola modifica el format per tal que es
pugui visualitzar correctament.
Annex Punt 2 Reunions AMPA. Modificat: un cop al mes junta petita AMPA i dos
membres de l’ED un cop al mes. En casos excepcionals amb les comissions que ho
necessitin, es programaran reunions.
6. GESTIÓ ECONÒMICA: Beques de menjador el Consell comarcal paga a l’AMPA i
l’AMPA paga a l’empresa, es va produir aquest canvi durant el segon trimestre del
curs 2019-2020, venia determinat pel Consell Comarcal.

● El director informa dels canvis en el Pla d’obertura acordats a la Pinya el
2 setembre:
-Jardí: dividit per zones per grups estables.
-Entrades i sortides de 8.55 a 9.05h
- Ús de les mascaretes a primària als passadissos, als trasllats i entrades i sortides.
-Mosquiteres a totes les aules, per a poder fer la ventilació.
-Grups estables (reduim ràtios unes hores al dia)
-TdM s’informa de les mesures que es duran a terme durant aquest curs.
(especificades al Pla d’obertura)
-Passos a seguir en cas d’absentisme escolar sense autorització mèdica.
(especificat en el Pla d’obertura)
-Compliment de la normativa del Pla d’obertura.
-Casos especials de salut de determinats alumnes i possibles actuacions a fer.
-Explicació del protocol de possible cas de COVID19. Les famílies seran informades
el mateix dia que un infant del grup estable hi entri dins del protocol, tot i ser només
una possibilitat no contrastada. (és a dir sense saber si és positiu o no). (especificat
al Pla d’Obertura)
- Tot el personal de l’escola es farà la PCR el dimarts dia 8 de setembre.
- Reunions de setembre amb les famílies: 1a part de presentació de l’equip del cicle,
i una 2a part del pla d’obertura, hi ha mesures que a nivell pedagògic ens costen
però es tracta d’un curs excepcional i les hem d’adoptar. Les mesures poden anar
canviant d’una setmana per l’altra i hem d’estar preparats per aquesta incertesa.

- TdM es troba en una situació delicada davant la previsió d’una davallada
d’inscripcions. Un cop realitzades les reunions les famílies rebran un dinantia per a
poder-se apuntar a menjador i així conèixer els números reals i poder gestionar les
accions pertinents.

4. Torn obert de paraules.
Famílies:
-Patinets: les famílies pregunten si poden portar patinets. Sí que es poden portar,
pactarem on s’aparquen, junts per grups estables.
-Les persones que formem part d’una comissió ens podem reunir a l’escola? L’escola
ho consultarà, en principi sí, si són meyns de 10, amb mascareta i guardant les
distàncies de seguretat.
-El cas d’un fill al·lèrgic, si s’avisa a la tutora es pot portar el nen/a a l’escola? Ha
d’haver molta comunicació família-escola, comentar-ho amb la tutora via dinantia i
aplicar el sentit comú.
-Les reunions amb famílies de setembre hi ha possibilitat de fer-ho en grups reduïts i
presencialment? No es veu possible però sí que es pot gravar la reunió i deixar-la
penjada per a qui no hagi pogut assistir.
-Fer un vídeo explicatiu previ a la reunió? Es veu difícil.
-Potser via dinantia facilitar un canal on les famílies puguin fer preguntes per tal de
resoldre dubtes.
-Telegram: possibilitat d’obrir un grup per oferir informació. Es parlarà amb l’AMPA
avera com gestionem els dubtes de les famílies, es buscarà quina via es pot fer servir
via correu, via dinantia, twiter...
digitalment
ALEIX VILA Signat
per ALEIX VILA SOLÀ
SOLÀ - DNI - DNI 41551906Z
Data: 2020.10.02
41551906Z 10:53:56 +02'00'

