
CONSELL ESCOLAR . CURS 2020-21  

Acta n.1  -  Sessió ordinària . 

 Data: 7 de setembre de 2020 

 

Assisteixen: Isa Peña, Su Santiago, Pol Lienas, Nadina Rubí, Anna Serra, Emma 

González, Cristina Costa, Rubén Fortuny, Joan Manel Álvarez, Eugènia Carbajo, Olga 

Pich, David Casas. 

S’excusa: la regidora de l’Ajuntament de Manresa. 

Format : presencial , mantenint les mesures de seguretat : distància, mascareta i rentat 

de mans previ.  

 

ORDRE DEL DIA 

1. Presentació i aprovació del Pla de Contingència. 

Es presenta el  Pla de Contingència acordat a Claustre i que es defineix com un 

equilibri ponderat entre la part educativa i la part sanitària.  S’intenta i es te 

especial cura en que no es desdibuixi l’escola ni l’essència d’aquesta. Aquest pla 

s’anirà adaptant a l’evolució de la situació. Tenint en compte que des del 

departament demanen a les escoles minimitzar riscos, minimitzar impacte i 

garantir la traçabilitat. Aquest Pla de Contingència estarà disponible a la pàgina 

web a partir del 10 de setembre. 

 

2. Informació sobre la plantilla de l’escola pel curs 20-21. 

Tenim una plantilla base de 29,5 mestres. Mig d’aquests és de dotació i un 

d’aula d’acollida. A més a més hem rebut 4,5 mestres com a dotació Covid 

extra. 

Enguany hi ha 3 reduccions. Fa un total de 43 docents. 

15 hores de vetllador + Ma Jesús 

 



3. Informació sobre les sortides, colònies... per aquest curs. 

La intenció es fer-ne, però començarem amb prudència. Si l’escenari ho permet 

ho farem, i si cal es canviarà de format. 

 

El camino es valorarà més endavant, potser de cara a setmana santa. Per altra 

banda, el treball que comporta fer les colònies de 5è es farà igualment, però ja 

es veurà si s’executa o no, o de quina manera. 

 

4. Nous espais d’aprenentatge. 

S’han fet gestions amb l’ajuntament per poder disposar puntualment d’un 

espai al centre cívic Joan Amades, i poder disposar de l’espai annexa a l’escola 

per tal de poder distanciar els diferents grups bombolla que s’hauran de fer.  

 

5. Necessitats actuals de l’escola. 

- Necessitats sòcio-econòmiques: preveiem un lleuger augment de famílies 

amb necessitats. No tant en quantitat , com en ajuts puntuals a més 

famílies ( més fraccionament en el pagament de la quota) . De moment 

desapareix la figura de treballadora social , ja que les seves funcions es 

poden assumir des de l’escola pel volum que a data d’avui suposa.  

-  Necessitats tecnològiques:  El confinament ha posat en evidència la falta de 

recursos tecnològics i es treballa conjuntament Departament i Ajuntament 

per trobar la manera d’anar-ho pal·liant  

- Necessitats de traducció: També el confinament ha posat de manifest 

l’important que és poder comunicar-nos amb un nivell bo de comprensió 

amb les famílies. La valoració tant de les famílies com dels tutors ens fan 

apostar per aquesta figura. Sempre que es pugui ho sol·licitarem des del  

pla d’entorn  

 

 

 



6. Retorns al voltant de la Memòria enviada al juliol. 

Sense comentaris a afegir. 

 

7. Proposta de treball pel Consell Escolar al llarg d’aquest curs. 

Es constata una segregació accentuada entre les famílies. 

Decidim que els aspectes informatius els enviarem per escrit a la prèvia , i 

d’aquesta manera podem fer els aclariments necessaris disminuint 

notablement el temps dedicat a informacions i augmentant considerablement 

el temps dedicat a tractar el tema que ens vam proposar.  

 

S’anomena que aquest curs toca renovació de membres del consell escolar  

 

8. Sobrevinguts. 

No hi ha cap sobrevingut  

 

 

El secretari aixeca la sessió  . 

 

Secretari :                                                                           Codirecció :     

             David Casas                                                                 Olga Pich- Eugènia Carbajo  

 

 

 


