
ACORDS
CONSELL EXTRAORDINARI - 27 DE GENER DE 2022

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior

● L’acta és aprobada.

2. Avaluació acadèmica del primer trimestre

● La cap d’estudis Lledó presenta les avaluacions acadèmiques del 1r trimestre,

començant per E. Infantil, continuant per E. Primària i acabant per EPRI.

3. Pressupost exercici 2022

● Presentació de la comptabilitat de l'exercici 2021:

○ Lletra A: Conselleria.

○ Lletra B: Menjador, ERASMUS, Biblioteca, Banc de llibres, PIIE i PAF.

● JUSTIFICACIÓ BANCÀRIA DE SALDO 31/12/21 - CERTIFICAT DE CAIXA BANC

● PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2022

● Votació per aprovar el Pressupost 2022: aprovat per unanimitat.

4. Precs i preguntes

● El Director informa que el centre s’ha convertit en Centro Digital Colaboratiu

(CDC) de la Conselleria d’educació i això suposa canvis organitzatius en el

centre.

● A la fi e curs disposarem de WI-FI a tota l’escola i a cada aula s'instal·laran

pantalles interactives.

● Pel que fa a la pàgina web, aquest estiu es va canviar a portal.edu i poc a poc

es produiran canvis en aquesta.



● Les properes reunions ja no seran a WEBEX sinó a TEAMS; com a part també

dels canvis que suposa CDC.

● Laura del Calvario comenta que en relació a les excursions, 3r i 4t té una

activitat planificada. El Consell l’aprova.

● Maite pregunta si és possible que quan un xiquet està confinat, a eixe xiquet

se li puga donar classe per a que no perga tant el ritme de treball. El Director

explica que quan tens xiquets a classe i altres confinats, és molt complicat fer

les dos coses, els aularis no estan dissenyats per a atendre docència

presencial i telemàtica alhora. Tot i així, Eduardo i Lledó, com a cap d’estudis i

amb el vist-i-plau de la COCOPE, han plantejat fer una tutoria setmanal amb

l’alumne en qüestió per a fer-li un seguiment.

● El Director explica que pel que fa a la qüestió que fa plantejar Zaida en el

Consell anterior sobre l’ús d’una APP per al menjador, si que és possible i està

en aquests moments en període de prova.

I no havent més assumptes que tractar, alce la sessió que com a secretària faig

constar, amb el vist-i-plau del Director del Centre.


