
ACTA CONSELL ESCOLAR

Data: dimecres, 08 de setembre de 2021
Hora: 16:30h.

Ordre del dia:

1. Ratificació de l’acta anterior

2. Pla d’obertura

El director de l’escola comenta els canvis més significatius del nou pla d’obertura.

Comenta que aquest any tornarà a haver-hi dos grups per nivell i sense reducció de
ràtio.

Hi ha hagut quatre noves incorporacions en el claustre de mestres. Tornarà
l’especialitat d’anglès i música. També hi haurà educació física.

S’informa que hi hauran canvis en les entrades i sortides. La idea és fer també entrades
esglaonades i fer servir ambdues portes. La diferència és que en un mateix torn
d’entrada entraran dos grups alhora, amb la qual cosa la franja total d’entrada no
s’estira tant, amb el benefici de que aquell alumnat que arribi tard no haurà d’esperar
tanta estona. La sortida serà amb la mateixa lògica. Es poden veure els horaris
detallats al document que s’enviarà a tots els membres del consell. S’aclareix que
aquest curs els germans/es entraran separades. Per últim s’informa que durant
l’entrada no hi haurà presa de temperatura.

Una altra novetat fa referència a la organització del pati. Aquest curs serà sense
sectoritzar i amb mascareta. Es faran dos torns diferents de pati. Un torn serà amb p3 i
p4 i l’altre torn serà amb p5, 1r, i 2n. El motiu és que no volem que l’escola agafi una
inèrcia de desconeixença entre criatures de diferents classes ja que va en contra de la
filosofia del nostre projecte. Un altre motiu és que enguany no tindrem reducció de
ràtio amb la qual cosa hi hauria deu criatures més aproximadament per sector. El
contrapunt és que l’alumnat haurà de portar mascareta.

S’informa també que si hi ha algun grup confinat la tutora es posarà en contacte a
l’endemà amb pares i mares per explicar com funcionaran els dies de confinament.

Una altra novetat és que enguany no hi haurà servei de neteja covid durant el dia. El
servei de neteja tornarà a ser com sempre, a partir de la tarda.

Aquests són els canvis més significatius

Totes les membres del consell rebran el document referent al pla d’obertura on podran
llegir tots el detalls.



3. Precs i preguntes

Acords

1. Ratificació de l’acta anterior

S’aprova l’acta anterior

2. Pla d’obertura

S’aprova el pla d’obertura.

3. Precs i preguntes

Quan a l’opció de no portar mascareta per no sectoritzar una membre del consell
comenta que potser portarà polèmica pel fet que hi han famílies que no volen que les
seves criatures portin mascareta. Es respon que hi haurà molts contexts en què hauran
de portar mascareta per normativa, com per exemple els passadissos, on no hi haurà
ventilació i els grups, molt probablement, coincidiran.


