RESUM REUNIÓ CONSELL ESCOLAR. 08.02.2021
1.-Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2.-Informació menjador:
Gestió monitors i auxiliars
Al principi de curs es demanaren 12 monitors extra a conselleria per a menjador, i Conselleria
ho va acceptar. Començarem el curs amb 30 monitors (un per cada grup), i 12 auxiliars/monitors
Covid.
En la actualitat, estan venint menys xiquets/xiquetes a menjar, perquè moltes famílies han
decidit no fer us del menjador, el que representa menys ingressos. Per exemple, al mes de gener,
de 8.000 menús s’han passat a 6.000 menús. Els millors dies hi ha 450 comensals. Ha disminuït
el número de comensals per la pandèmia, i això ha suposat molts diners de menys que
ingressem. Per això es proposa fer ajustos amb els monitors/auxiliars.
Per això, es mantindran 30 monitors i 8 auxiliars. Ara s’estan fent ajustos escalonant entrades i
eixides. Es tornarà a avaluar la qüestió de cara a juny. La idea es no trencar els grups bombolla,
per respectar el nostre pla de contingència.
El problema serà juny. Se sol·licitarà que la gent confirme la plaça. Tal volta en Pasqua es torna
a consultar a les famílies per reconfirmar la plaça.
Gestió d’absències:
El RRI contempla que qui falta més d’una setmana completa (5 dies), se li descompta al mes
següent el preu del menú. Ara mateix, als grups que es confinen no se’ls cobra el menjar, això
suposa menys ingressos. Se’ls torna íntegre (menú, cuina i monitors). El cole segueix pagant
sous de cuina i monitors.
Per a germans confinats per prudència que no fan us del menjador: es proposa que menys de 5
dies d’absència es cobre, a partir de 5 dies es descomptarà, però nomes el menú, no la part
proporcional de cuina i monitors, per mantenir el servei.
IMPORTANT: Es tornaran els diners sempre que s’avise al Mail de menjador, que es revisa tots
els dies. Es demana que es faça un recordatori a les famílies via vocals d’aula.
Canvis en el menú: per confinaments inesperats hi ha canvis de menús, perquè s’ha d’aprofitar
el menjar que sobra. Es fa difícil avisar. Els canvis son mínims, però qui tinga dubtes pot
preguntar al menjador.
Preguntem pel sistema de Menú per emportar. De tots els grups confinats, només una família
ha demanat el menú per emportar.
2.-Economia
Es presenta el tancament de comptabilitat de 2020.
Despeses per a 2021. Destaquem:
Rocodrom del pati del mig s’instalara en falles
Hi ha 3.000 euros per a material COVID (neteja, desinfecció). Es una de les partides mes
important. Podria sobrar si les coses milloren a final d’any.

3.-Comisiò pedagògica
S’exposen els resultats de la primera avaluació. La valoració es bona: malgrat l’any tan complicat
que tenim, els resultats acadèmics son bons. Els suspensos son sobre tot d’alumnes de
compensatòria, necessitats educatives especials, nouvinguts i alumnes que causen baixa.
Malgrat que el reforç ordinari al professorat no s’està podent fer per la pandèmia, l’equip de PT
i AL s’ha organitzat per a que tot l’alumnat amb necessitats educatives especials estiga cobert.
Hi ha un fons europeu que només s’està fent en 6º perquè al no ser bombolla es pot entrar. Es
un fons europeu que s’ha de justificar aquest any.
4.-Comisiò de convivència
En general hi ha una sèrie de problemes i manca d’habilitats en les relacions socials que s’han
accentuat amb la situació de pandèmia, confinaments... Falten habilitats socials entre ells i estan
molt susceptibles. S’ha començat a treballar als grups i al centre, i es veuen canvis. Sembla que
este trimestre els grups estan millor. Potser el estar en bombolles no ha ajudat. També s’ha de
treballar el tema de la solidaritat i empatia, i pensar en els altres.
S’han fet dinàmiques de grup, i s’ha començat a treballar les emocions mitjançant la dansa. S’ha
començat per 5e, i dema comencen els tercers.
Preguntem perquè no s’ha convocat a la comissió pedagògica i de convivència, i es respon que
en general hi ha poc de quòrum al consell i es va pensar en juntar temes. Però es comprometen
a convocar durant este trimestre.
Hi ha molts projectes i programes del centre que no s’han pogut dur a terme pel tema Covid i
per no poder reagrupar l’alumnat en un sol espai (per exemple el dia de l’esport). El projecte de
mediadors es va començar en 5e, però es va parar. Es reprendrà i es valorarà si ampliar-lo a 4rt
de primària.
S’informa d’incidents de convivència en alguns cursos de primària, on s’ha aplicat el protocol i
mesures corresponents, i sembla que ja estan resolts.
5.-Informació COVID
Gener ha sigut molt dur. S’han donat 15 baixes de mestres des del 7 de gener. Ara esta tot
cobert i sembla que es torna a la normalitat.
Ara mateix nomes hi ha un grup confinat.
Des de Conselleria ens donaran 7 filtres EPA. Hi ha un grup d’infantil que ha demanat posar un
mesurador de CO2. La ventilació esta assegurada, i la decisió d’instal·lació de mesurador de CO2
s’ha de prendre per a tots els grups, no es pot prendre nomes per a un grup.
Sobre els grups confinats, els positius son contagis de fora del cole. Només ha hagut una PCR
positiva en totes les que s’han fet de grups confinats, que segurament seria de fora. Per tant, en
principi sembla que el cole es un lloc segur lliure de contagis.
En gener, algunes PCR van tardar quasi una setmana, perquè Sanitat estava saturada, però el
protocol no ha canviat, i normalment criden al grup per fer les proves al dia següent.

Esta setmana es farà la senyalització de les portes del carrer, per evitar aglomeracions i mantenir
les distancies de seguretat. L’AMPA s’ha posat en contacte amb la conserge, que comprarà el
material estos dies.
6.-Precs i preguntes.
•
•
•

•
•
•

•

Nova inspectora: Concha Tomàs des de 1.02.21
Concurs Sambori. Molt xulo. Ha eixit molt be.
Projecte MOGUDA de l’IVAM. Han portat els llibres. Es un préstec de Biblioteca normal,
però si s’ha de fer préstec normal amb quarantena, es molt complicat. Els llibres estan
super xulos!! Fins a segon de primària: els Mestres ho estan treballant a les classes. A
partir de segon: es podrà ofertar perquè l’alumnat se’l porte a casa, i també es podrà
treballar a les aules.
Rocòdrom: s’instal·larà aprofitant els dies lliures de falles.
PIE: el projecte de graduació de 6e ja s’ha començat i donarà un poc de vidilla als de 6e.
La graduació es farà en directe o gravada, però ja ho estan treballant.
Columpis d’infantil: s’ha demanat a Conselleria per renovar perquè els elements estan
deteriorats. Però amb la nova normativa no se poden posar on estan ara, perquè ha
d’haver un espai lliure de 2 metres al voltant, i tenim el pi i les columnes, per tant, no
ho compliríem. De moment es deixarà així. El curs que ve s’estudiarà que fem.
Conserge: ara mateix tenim una conserge nova per a quinze dies que l’han llevat d’un
altre centre. (Després d’un incident amb un conserge designat per l’ajuntament sense
notificar-nos, que sembla que no estava capacitat pel lloc de treball).
Hi ha molts subalterns escolars de baixa. S’han d’aclarir els protocols amb l’ajuntament.

