Acords del Consell escolar
Data: 27 de maig de 2020
1. Places perfilades que s'oferiran a entrevista el curs 2020-2021
El proper curs a l'escola hi haurà dues places amb perfil, noves: PAN - EGI i
PRI - IAN, que aniran a entrevista. Especialitat d'anglès en el primer cas i perfil
d'anglès en el segon.
També traurem a entrevista les places que ja tenim creades següents:
Infantil - Atenció a la diversitat
Infantil - Metodologies globalitzades
Primària - Atenció a la diversitat
2. Cessió de la gestió de l'espai de migdia a l'Afi
S'aprova per consens la cessió de la gestió de l'espai de migdia a l'Afi pel curs
2020- 2021.
3. Gestió econòmica
Han sortit noves instruccions pel que fa a la compensació de les quotes de
material no gaudides. Es descomptarà la part proporcional de les quotes del
curs següent. En cas que un infant marxi de l'escola podrà demanar el retorn.
Des del CEB es recomana ajornar les sortides no gaudides en comptes de
demanar els diners a les empreses. Nosaltres ja havíem iniciat els tràmits del
retorn dels diners. De les que ja tenim els diners farem el retorn a les famílies
durant el mes de juliol. De les que no tenim els diners es farà un ajornament
per a poder anar-hi el curs vinent.
4. Pla d'obertura de les escoles
Les Instruccions del Departament d'Educació són poc clares. Estem treballant
en xarxa des de les direccions de l'Eixample i de Barcelona per tal d'interpretarles i hem demanat una regularització del Punt 4 de les instruccions que fa

referència a la presència continuada dels infants d'Educació Infantil a les
escoles. No hem rebut resposta per part de la Gerència del CEB i restem a
l'espera per tal de poder elaborar i presentar el Pla d'obertura de l'escola.
Convocarem una reunió de Consell Escolar extraordinària la setmana vinent
per tal de presentar el Pla, quan tinguem resposta per part de les
administracions.
5. Informacions sobre el curs vinent
En reunió de les direccions de Barcelona, ens van comentar que les escoles
hem de tenir espais i persones suficients. Hi haurà estudis sobre fluxos
d'entrada i sortida que ens faran arribar des del CEB. Haurem de reconvertir els
espais de l'escola perquè tots siguin espais de referència per a un grup
d'infants.

