Resum Consell Escolar 5
Data: 24-04-20
Ordre del dia:
1. Organització del tercer trimestre a l'escola.
2. Beques de Menjador durant el confinament.
3. Comissió de Menjador. Seguiment de les empreses.
4. Equipaments per al curs 20-21. Estat de la qüestió.
5. Devolució de l’aportació de les famílies a l’escola.
6. Precs i Preguntes

1.

-

Casal d’Estiu (AFA)

-

Extraescolars (AFA)

Organització del tercer trimestre a l'escola.

L’escola es vol centrar en l’acompanyament emocional, i això passa per l’acompanyament a
les famílies. Les decisions que anem prenent són fruit de la reflexió i anàlisi per tal que vagin
en coherencia amb el nostre projecte educatiu. Podriem fer moltes coses però estem
prioritzant l'acompanyament a les famílies amb propostes setmanals, e-mail i trucades
periòdiques en funció de les necessitats que anem detecant.
Es fa molt difícil acompanyar per fer escola a casa donat la diversitat de situacions familiars
que tenim. Acompanyar en la distància, quan no tens els infants davant, passa per
acompanyar a les famílies i respectar i acollir tot el que passa a casa, que ara es molt complex i
delicat.
Ens trobem amb la pressió de la diversitat de famílies i situacions, i és un debat que que
estem tenint com a equip. L’Equip Directiu aclareix que aquesta situació ens ha servit també
per adonar-nos que potser no totes les famílies comparteixen o entenen el projecte educatiu,
i ha evidenciat la necessitat d’explicar-lo molt més.
2. Beques de Menjador durant el confinament.
El Consorci ha posat a disposició de les famílies amb beca de menjador unes targetes
moneder per a poder fer servir durant l’Estat d’Alarma als supermercats. Aquesta tarja conté
4 euros per dia per a cada família.

3. Comissió de Menjador. Seguiment de les empreses.
-

Agraïment de l’Esguard per la solidaritat de les famílies.

-

Esguard es troba en situació d’ERTE. Han pogut fer una caixa de resistència i han fet

alguns acords amb Roca i González. L’empresa es planteja demanar un crèdit per a poder fer
front a aquesta situació.
4. Equipaments per al curs 20-21. Estat de la qüestió
Es va demanar l’Acta de Creació de l’Escola. Aclarim que en aquest document no hi consta cap
destinació definitiva per a l’escola.
S’han aturat les obres d'enderroc a causa de l’estat d’alarma. Durant aquesta setmana han
començat les reunions al Consorci per pensar sobre aquest tema, i ens han informat que no
serà possible tenir el pati pel mes de setembre. Això provoca que el gimnàs tampoc podrà
estar disponible, perquè s’ha de col·locar un cop estigui el pati acabat.
5. Devolució de quota escolar.
Tenint en compte les Instruccions suspensió de contractes i gestió econòmica en estat

d'alarma q
 ue el Consorci d’Educació va enviar als centres de Barcelona el dia 16/04/2020,
referent a la gestió de les aportacions de les famílies per a material i sortides a les escoles,
enviarem un correu electrònic a les famílies fent la proposta

d’oferir a les famílies la

possibilitat del no pagament de la quota del setembre. En el cas de famílies que tinguin
necessitat, oferir també una transferència (devolució).
6. Precs i Preguntes
-

Casal d’Estiu (AFA)
Dilluns 27/04 començaran les inscripcions per al Casal d’Estiu.

-

Extraescolars (AFA): es podran fer ús de les instal·lacions de l’escola sempre i quan
no perjudiqui a l’ús quotidià dels espais durant la jornada lectiva.

-

Les famílies recorden la necessitat que tindrem de cuidar-nos, tant pel que fa a l’equip
com a tota la Comunitat Educativa.

-

Les famílies traslladen el seu interès amb què s’organitzi una reunió pedagògica on es
pugui explicar el Projecte Educatiu de cara a l’inici de la primària.

ACORDS
-

L’equip directiu acull la demanda de les famílies sobre poder fer una reunió per
explicar el projecte a l’etapa de primària.

-

Enviarem un mail a les famílies oferint les alternatives per al retorn o el no pagament
de les quotes.

-

L’Afa ens farà arribar el llistat del material necessari per al Casal d’Estiu, i l’escola
valorarà la demanda.

-

L’Equip Pedagògic continuarà debatent i prenent decisions sobre la manera
d’acompanyar a les famílies en aquesta nova situació.

Escola Xirinacs i Representants de les famílies

