
 

  

  

 

 

ACORDS CE 6-5-21 

 
Reunit el Consell Escolar en sessió ordinària el 6 de maig de 2021 a les 18:30h 
per Webex, s’acorda: 
 

•  Informació Comissió econòmica. 
Es presentà la situació econòmica del centre en el segon trimestre del curs: 
llistats A, B i C i el certificat del banc a 31-3-2021. 
 
Es continuarà amb el projecte de renovació de la biblioteca amb els 1800 euros 
dotats de Dinamització de biblioteques per aquest curs. 
 
 S’aprova el pressupost dels tendals per al pati d’infantil. 
 
 

• Informació Comissió menjador. 
Es presenta el balanç del 2n trimestre de menjador. Davant la situació de menys 
ingressos per reducció de comensals per motius derivats de la COVID, es 
reajusta el nombre de monitors assegurant en tot cas les mesures sanitàries i el 
pla de contingència del centre. 
 

 Per poder dur a terme l’elecció anual de l’empresa de menjador, 
presentaran projecte les empreses COLEVISA, AUSOLAN, IRCO, 
TAMAR I SERUNION. La comissió de menjador triarà l’empresa seguint 
els criteris del grup pares/mares comensals i els requisits de funcionament 
del centre per poder dur a cap el servei. 

 
• Informació Comissió pedagògica i convivència. 

Es presenten els resultats acadèmics del segon trimestre. Encara que han baixat 
respecte al primer trimestre, es valoren positius tenint en compte les dificultats 
d’aquest curs. 
 
Es presenta l’informe de convivència del segon trimestre. Es continua treballant 
amb dinàmiques de grup i el programa d’emocions mitjançant el moviment a 3er 
i 5é en una sessió d’educació física. Davant els conflictes puntuals sorgits en els 
diferents grups, s’intervé de manera individual per part de l’orientadora i cap 
d’estudis amb els implicats. 
 

• S’acorda, en quant tinguem instruccions per al curs 2021-22, fer un 
comunicat explicatiu a les famílies dels grups que van a ser reagrupats. 

 



• S’informa  de la participació dels alumnes de primer en el  Sambori 
Musical 2021, i dels alumnes de 6é en Escola Dansa. Totes dos 
participacions han estat gravades. 

 
• S’informa que el PIIE protagonitzat per l’alumnat de 6é, no serà presencial 

per a les famílies i anirà enguany gravat per les circumstàncies sanitàries. 
 

• S’informa que la situació de consergeria torna a ser la mateixa. De nou 
comptem amb una única conserge i l’Ajuntament no sembla vaja a enviar 
a cap aquest curs. 

 
• S’acorda demanar voluntaris per posar el tendal del pati del mig el més 

aviat possible. 
 

• S’informa del procés d’Admissió per al curs 2021-22. S’acorda posar tota 
la informació del centre  a la web i fer la jornada de portes obertes virtual. 

 

• S’acorda la cessió d’espais del centre per a vesprades de juny i Escola 
d’estiu, condicionada a les necessitats que puguen sorgir al centre per 
instruccions de Conselleria, i sempre i quan l’empresa es responsabilitze 
de la gestió de possibles casos que puguen sorgir amb Salut Pública i 
amb les famílies, així com de presentar a l’AMPA un Pla de Contingència 
d’acord a la normativa vigent. 

Els espais sol·licitats són: patis, menjador, banys dels patis, vestuaris, gimnàs, 
saló d’actes, aula de 6éA. 
 

 

 


