ACTA DE REUNIÓ(CONSELL
ESCOLAR)

CODI: CE20211216

A Caldes de Montbui, a 16 de desembre de 2021 a les 17,15h de la tarda es dona per
iniciada la reunió del Consell Escolar , on-line, del centre amb l’assistència de tots els
seus membres menys el Sr. David Ferrer degudament excusat. El Sr. Pep Busquets
com a representant de l’Ajuntament participa en l’inici de la sessió, però per
coincidència amb una reunió d’una escola, ens avisa, que es desconnectarà abans de
la finalització.
Amb el següent ordre del dia:
1.- Constitució del nou Consell Escolar.
S’inicia la reunió amb l’agraïment a la Sra. Elisabeth Boncompte pels anys que ha estat
formant part del Consell, per la seva disposició i participació en les diferents activitats i
necessitats de l’escola. També s’agraeix la seva disposició i participació al Sr. Toni Grau,
que també deixa avui el càrrec.
Comenta el director que aquestes eleccions han estat diferents. Que s’haurien d’haver
celebrat el mes de novembre del 2020, però degut al tema de la pandèmia es van
posposar i els membres que ara acaben, hauran estat 5 anys en lloc de 4.
Seguidament el director projecta un power amb el resultat de les eleccions.
S’informa que per part de les famílies ha estat escollida la Sra. M. Carme Fenoy, que
tot i que va ser la única candidata que es va presentar, igualment es van fer les
votacions. Amb una participació del 2,4%, es una participació molt baixa, i cal estudiar
el motiu pel qual les famílies participen tan poc de les votacions.
S’havia de renovar també la representació del professorat d’infantil i primària i els
mateixos representants han repetit i han estat votats i escollits. (en aquest cas hi ha
hagut una participació del 76%) Els representants escollits són la Julia Fandos
Berenguer i el Ramon Tor Ribas.
Pel que fa als representants del PAS. Es presentava la M. Teresa Barceló, i ha estat
escollida amb 11 vots.
Des de l’Ajuntament ens informen que la persona designada com a representant en el
Consell Escolar segueix sent el Sr. Pep Busquets, i la suplent en aquest cas és la M.
Angeles Llive.
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Com a representant de l’AFA i en substitució de l’Elisabeth Boncompte, tenim la
Verònica Diaz, a qui se li demana disculpes perquè no se li va enviar la invitació. Es pot
connectar des de la feina, però ens avisa que té poca bateria i possiblement no podrà
acabar la sessió.
Igualment el Sr. Jaume Ferrer Montllor, ha tornat a acceptar la invitació que se li fa des
de la Institució i se li agraeix també la seva disposició, ja que fa molts i molts anys que
forma part del Consell.
Pren la paraula el Sr. Ton Lu com a representant de l’alumnat i comunica que presenta
la seva dimissió, doncs en aquests moments està molt centrat en els estudis i no pot
assistir a les reunions.
En aquest moment el Sr. Gregori Martinez pren la paraula per informar que en el cas
de l’alumnat, s’accepta la renuncia i es nomenarà el candidat suplent que en aquest
cas es tracta del Sr. Guillem Gustems Muñoz. Igualment s’informa al Consell que en el
cas dels representants de les famílies si hi ha alguna baixa, i com que no hi ha
substituts, quedaria la plaça sense representant.
Cal saber quan seran les noves eleccions perquè el curs passat es van posposar i
actualment no han informat quan serà la propera convocatòria.
Seguidament es projecta un resum de la descripció de les funcions dels representants
al Consell Escolar.
Dintre del consell, cal designar una persona que és qui vetlla per fomentar la igualtat
real i efectiva entre dones i homes i també per la prevenció de la violència de gènere.
Donat que fins ara aquesta tasca s’havia encarregat a la Júlia Fandos, es proposa que
segueixi ella mateixa en aquestes funcions.
Es fa la votació i s’aprova per majoria.
El Sr. Gregori Martinez informa als assistents que a l’escola s’ha creat una comissió per
la confecció del pla d’igualtat , que estan obligades les empreses amb un cert nombre
de treballadors. S’està treballant amb aquest pla a nivell laboral entre homes i dones,
però també s’està portant a terme a nivell de l’alumnat.
També es fa un petit resum de les reunions ordinàries que es porten a terme durant el
curs:
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• Es fa una convocatòria aproximadament durant el mes d’abril per informar
sobre el tema de preinscripcions.
• També hi ha una sessió prevista pel juny-juliol per la presentació del pressupost
i aprovació de les quotes.
• La següent reunió podria ser pel mes de setembre on es presenten els objectius
del curs i les sortides previstes.
• La darrera sessió ordinària es podria produir el mes d’octubre i és on s’informa
del tancament econòmic del curs anterior i es justifiquen les despeses de
funcionament rebudes del departament.
En alguna ocasió si cal que algun document o tràmit s’aprovi pel Consell Escolar es
podria convocar una reunió “extraordinària”, i seria una reunió a més a més de les ja
exposades.
A les 17:46 la Sra. Elisabeth Boncompte i el Ton Lu, abandonen la sessió.
El Sr. Gregori Martinez informa que normalment en les reunions també s’informa de
les altes i baixes que hi ha hagut del personal i també hi ha sempre s’obre un torn de
precs i preguntes.
Just es demana si hi ha alguna persona que vulgui fer una intervenció.
No hi ha cap intervenció.
Aprofita el director per informar que aquest primer trimestre del curs s’ha pogut
treballar força bé a nivell pedagògic, però s’està acabant el trimestre amb 2 grups
confinats.
La Sra. M. Rosa Xalabarder demana el perquè en el traçacovid posa les persones
confinades però no els grups. L’explicació que s’ha donat i que és la que van donar a
l’escola, es perquè si hi ha alguna persona inmune en el grup, aquesta no es pot
informar com a confinada, i per això s’ha d’informar individualment.
També s’informa que actualment en cas de fer PCR si es l’alumnat d’infantil i primària
es continuarà fent a l’escola, però en el cas de l’alumnat de secundària caldrà anar a
Mollet perquè en aquest cas, com que n’hi ha molts de vacunats, no faran PCR si no
tests. Només faran PCR de secundària els NO vacunats, i igualment aniran a Mollet.
I sense cap més comentari s’acaba la reunió a les 17,55 hores de la tarda.
El President
La Secretària
Gregori Martínez Ruiz
Mª Teresa Barceló

