
ACORDS CE 08-02-2021

Essent les 18:30 del dilluns 08 de febrer de 2021 es reuneix el Consell Escolar en sessió
ordinària mitjançant l’APP Cisco Webex, arribant als següents acords:

·     Informació econòmica. S’expliquen, punt per punt, als membres del Consell, els llistats
del comptes A,B i C del centre i un certificat del banc a data 31-12-20 que coincidix amb la
lletra C. Es mostren tots els apartats d'ingressos i despeses corresponents a data 31-12-
2020. El saldo del centre en eixe moment és de 71.876,81€. 

      S’expliquen,  punt per punt, tots el apartats corresponents al pressupost per aquest any
2021, amb tots els ingressos i despeses que l’equip directiu té previst dur a terme. S’aprova
per unanimitat sense que cap membre del Consell faça cap observació ni modificació. 

• Informació menjador: es presenta el balanç del 1er trimestre de menjador amb saldo
de 9.983,46 €. S’analitza i s’acorda: Amb la intenció de mantindre el servei de menjador
amb totes les garanties sanitàries i d’acord al pla de contingència del centre, davant la
situació de menys ingressos per  reducció de comensals per  motius derivats  de la
COVID, se descomptarà l’import integre (4,25) als grups que se confinen per protocol
escolar. Les famílies que decideixen, en cas de confinament escolar d’un fill, no portar
al germà a escola per precaució, se’ls descomptarà la part del menú i hauran de pagar
3,025 en concepte de personal i cuina, sempre que siga mínim 1 setmana d’absència i
siga notificat a comedorceipcervantes@gva.es.

En funció de l’anàlisi del balanç de 2n trimestre, es prendran les mesures pertinents 
per a la resta del curs.

• Informació pedagògica i convivència:
Es presenten els resultats acadèmics del primer trimestre, valorats com exitosos tenint
en compte les dificultats d’aquest curs.
Es presenta l’informe de convivència del primer trimestre. Es detectaren , en general
als  diferents  grups,  alteracions  socioemocionals,  potser  justificades  per  la  situació
d’aïllament per la pandèmia. Es treballà amb dinàmiques de grup i amb un programa
d’emocions mitjançant la dansa ls grups de 5é. Les mesures han donat resultats molt
positius i s’estendrà a 3er.

S’informa que ja s’han presentat els treballs per al Premi Sambori 2021.

S’informa de la posada en marxa de la biblioteca i projecte de l’IVAM Moguda!

•  S’informa de la col·locació al mes de març d’un rocòdrom a la pared del mur del
pati del mig.

• S’informa que la situació de consergeria continua igual. Únicament ens han enviat
una suplent per a 15 dies. Es demana al sector pares la reivindicació a l’Ajuntament
de la suplència del personal assignat, així com la revisió dels protocols establerts
pel que fa a subalterns.

• S’informa que no es pot demanar una estructura nova de jocs exteriors per al pati
d’infantil per no complir l’espai la normativa actual. Es valoraran possibilitats en un
futur.
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