Resum Consell Escolar LES ACÀCIES 29/06/2016
•

Lectura i aprovació acta consell 09/06/16: Es llegeix i s’aprova.

•

Memòria curs 2015/2016: Es revisen els punts on hi havia algun dubte i
s’aprova.

•

Paradeta solidària: La Sra. Laura Catena ha fet entrega a la Presidenta del
Consell Escolar d’un total de 490€ recaptats a les dues jornades de la
paradeta solidària. Aquests diners s’ingressaran al compte corrent de la
Parròquia i l’escola hi enviarà 18 famílies per tal que se’n puguin beneficiar
amb lots d’aliments durant l’estiu (mes de juliol). S’agraeix l’esforç i dedicació
de la Sra. Catena i col·laboradors en seguir muntant aquesta paradeta
solidària dins de la Festa de l’Ampa i la jornada del Tastet d’Extraescolars.

•

Erasmus+: Com ja es va dir en l’anterior Consell, les altres escoles que
participen amb nosaltres a l’Erasmus+ ja van comunicar que no continuaran
per l’exigència dels requisits del projecte. Un exemple d’aquest enduriment de
les exigències ens l’explica la seva responsable, la Sra. Gemma Pariente, que
ha va anar a una reunió a Madrid el dilluns passat on es va comunicar a totes
les escoles de l’Estat que hi van assistir, que ara cal justificar tots els objectius
plantejats des de P3 a 6è, així com una justificació econòmica molt detallada
de totes les despeses de l’Erasmus+ durant aquests dos anys. Si no es veu
ben justificat, o els sembla que una activitat no s’escau en un determinat
apartat, no s’abonarà el 20% restant de la subvenció, i/o fins i tot, pot causar
que calgui tornar diners ja invertits per l’escola en les activitats realitzades
durant els dos anys del projecte.

•

Plantilla 2016/2017: Les últimes notícies és que tindrem una retallada de dos
mestres en el nostre centre: la segona tutoria que puja a 6è per completar la
doble línia al centre, més la mitja persona de suport lingüístic i social, més la
mitja persona dels mestres que fan 55 anys que tenien dret a la reducció de
dues hores lectives (aquest dret s’ha modificat per dues hores de
permanència al centre, que són les hores que es fan servir per coordinació i
preparació de feina per la classe).
El Departament d’Ensenyament ha modificat posteriorment la seva retallada
inicial als centres de gran complexitat pel tipus d’alumnat. La nostra escola no
es troba dins d’aquest grup, amb la qual cosa patirem les retallades. Amb tot
això, ens trobem que 5 especialistes hauran d’agafar una tutoria, enlloc de
poder fer desdoblaments de grup o reforços. Així doncs, perdrem reforços i
desdoblaments el curs vinent. La plantilla quedarà de la següent manera:
2 mestres educació especial
9 mestres educació infantil (1 serà perfil lingüístic llengua estrangera)
3,5 mestres especialistes llengua estrangera
2 mestres educació física
1 mestra música
10 mestres educació primària (1 serà perfil TIC/TAC)
1 mestra aula acollida
0,5 mestre religió
29 mestres en total

•

E-mail enviat el 28/06/16 per l’escola i consensuat amb la Junta Ampa:
El passat diumenge al vespre, moltes famílies de l’escola, l’Ampa i la mateixa
escola han rebut un correu on s’exposaven uns fets explicats per una mare
de l’escola, segons ella viscuts el 18/06/16 a la Festa de l’Ampa i altres fets
on s’hi relata unes desavinences amb una altra família del centre. No hi posa
noms i ha enviat aquest correu amb les adreces en còpia oculta, però
utilitzant adreces de les famílies del centre.
La Direcció i la Junta de l’AMPA es va reunir amb caràcter d’urgència i s’ha
parlat amb aquesta mare i part dels suposadament implicats en els
assumptes esmentats al correu electrònic. Pel que sembla ha utilitzat adreces
que va trobar en un mail de l’escola en el que s’hi van posar, fa tres anys i per
error, les adreces en obert, així com d’altres de correus de famílies que ella
ha rebut quan s’han convidat a aniversaris i coses així. Se li va fer saber la
gravetat d’aquesta utilització i va mostrar el seu penediment. La Direcció i
Junta de l’AMPA han fet un mail explicant la situació a les famílies i on s’hi
adjunta les seves paraules de disculpa pel fet de la utilització de les adreces.
La Direcció del l’escola explica que des de febrer s’han fet diverses reunions
de mediació amb ambdues famílies i que semblava que la resolució de les
desavinences estava força avançat (de fet, les nenes són molt amigues i
juguen sempre juntes a l’escola).
La Direcció explica que, en cap cas, l’escola pot prendre partit per una o altra
família. Que els fets que es relaten a l’escrit sols reflecteixen el neguit d’una
de les parts i que la versió de cadascuna és diferent. Que no es pot posar en
joc el bon clima de convivència al centre pel fet que una mare hagi decidit
desfogar-se d’aquesta manera. Desitgem que això es solucioni aviat.
L’AMPA s’hi ha vist involucrada també en ser esmentada en la part de l’escrit
que fa referència a la Festa del passat dia 18, i en el que es parla d’una greu
acció incívica d’algú que deia ser membre de l’Ampa. I per la seva part vol
deixar clar que aquesta persona no és membre de l’actual Junta ni de cap
comissió. S’està pendent de poder fer una trobada amb aquesta i altres
persones que hi van ser presents, per aclarir els fets.

•

Precs i preguntes:

Els representants dels pares/mares i AMPA, plantegen les següents qüestions:
- E-mail rebut el 26/06/16 i enviat per una mare de l’escola a diverses famílies: Hi ha
diverses coses a comentar sobre aquest punt:
Que la utilització de les adreces electròniques per part d’aquesta mare provoca
neguit en les famílies de l’escola.
Que malauradament hi ha una confrontació entre dues famílies, però aquesta és de
caire privatiu i no es considera correcte aquesta difusió indiscriminada per correu
electrònic. Cal que les famílies afectades ho resolguin i que no es torni a repetir un
fet tan desagradable com aquest.
Que la família que es considera afectada per al·lusions en una part dels comentaris,
demana que la mare que ha enviat l’e-mail es retracti del contingut.
Que, tal com ha exposat la Direcció, respecte als fets exposats del dia 18/06/16, la
persona que presumptament va cometre l’agressió, no és ni membre de l’actual
Junta ni de cap comissió de l’Ampa, incloent la de Festes que va organitzar
l’esdeveniment.

L’Equip Directiu manifesta que ha donat les explicacions oportunes a les famílies i,
com s’ha dit abans, s’ha fet mediació entre les famílies i es continuarà fent si
continua la necessitat, sempre pel bé de les menors.

- Instal·lació d’una base de 4 d’endolls d’exterior a la paret de la porta de l’Ampa: Per
les activitats extraescolars, festes i exhibicions que hi ha al pati de l’escola, es veu la
necessitat de disposar d’una base de 4 endolls d’exterior i si pot ser, connexió amb
els altaveus instal·lats.
L’Equip Directiu diu que la petició està feta. De fet va venir un tècnic del Consorci a
passar el cable per la cuina, però com era l’hora de preparar els dinars, no se li va
poder permetre de treballar a la cuina. Va dir que tornaria un altre dia a les 8h del
matí. Pel que fa als altaveus, no es pot modificar la connexió, però si que es poden
muntar uns de peu dels que disposa l’escola.
- Inscripcions, graella activitats extraescolars 2016/2017 i tastet dia 19/06/16:
Finalment queden en 2n torn dilluns i dimecres bàsquet 4t/6è i dimarts i dijous futbol
4t/6è. A dia d'avui tenim 7 inscrits a bàsquet de 4t/6è i tots ells faran acollida (4 els
dos dies, 3 només un que és dimecres). Futbol 4t/6è també 7 inscrits també tots
acollida (6 les dues tardes i 1 només dimarts).
Street dance 4t/6è no es farà en segon torn, donat que vam rebre una nova proposta
de canvi de Can Luca. Després d’una reunió entre les famílies i Can Luca, finalment
no s'oferta Teatre musical i Street dance de 4t/6è manté dia i hora però en dos
espais diferents, gimnàs petit i sala de psicomotricitat de l'edifici d'infantil. Aquest
canvi horari fa que no afecti a la classe de karate avançat del Sr. Pablo Regincós,
doncs l'espai queda lliure a les 17,45h. Ja se li ha comunicat al Sr. Regincos.
Les inscripcions estan anant molt bé. Portem 194 inscripcions i totes les activitats
ofertes sembla que cobreixen mínims per engegar a l'octubre, excepte Art Teràpia
Familiar i Contacontes. Valorem positivament haver avançat tot el procés per poder
millor la gestió i la coordinació de cara al curs vinent.
El tastet i les exhibicions del dia 19 van anar molt bé. En l'acta anterior del consell no
consta que es convidés a la Direcció entrant ni sortint a la jornada, com si es va fer
des de la Comissió de Festes. Lamentem si es va tractar d'un malentès per part de
la Comissió d'Extraescolars i prenen nota de cara al curs vinent.

L’Equip Directiu agraeix l’esforç d’avançar la inscripció al mes de juny, doncs permet
planificar i organitzar millor l’espai amb temps. També manifesta que ja es donava
per convidada a la jornada del dia 19/06/16, però que per motius familiars no hi va
poder assistir.

