
 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ESCOLAR 

Assistents 

Mont Cabana, Emma Martí, Gustavo Dosantos, Montse Nabau, Dolors Coscolla, Ana           

del Pozo, Natàlia Sauri, Silvia Blanco, David Massoni, Ismael Cabaco, Marta Borrell, Mar             

Munné, Marcos Rocamora, Cecília Gri, Cristina Castelló, Imma Farré 

Absents 

Montserrat Tur 

Persones convidades 

Oriol Pallarès (inspector)  

_______________________________________________________________________ 

Gustavo  Dosantos  Domínguez, com a secretari del centre educatiu Escola Barcelona,  

Certifico:  

Que en la reunió del consell escolar, de data 3 de novembre de 2020, celebrada de                

manera telemàtica en compliment de les restriccions per la Covid 19, de 17,15h a              

20,35h, s’han tractat els punts següents: 

ORDRE DEL DIA: 

1. Lectura de l’acta anterior. 

2. Situació actual del curs. 

3. Actualització de les NOFC (aprovació punt delegats de classe). 

4. Anàlisi i valoració de les consultes de les famílies (Comunicació). 

5. Torn obert de paraules. 

 

1. Situació actual de l’escola:  

- La directora informa de la situació actual del centre: 

❏ Sortides i entrades controlades. 



❏ Grups estables amb un bon funcionament. 

❏ Pocs contagis i pocs grups confinats fins al moment. 

❏ Protocols i pautes d’actuació cada vegada més àgils i efectius, per part de Salut. 

❏ Reelaboració dels plans de treball en cas de confinament parcial o confinament            

total a nivell de tot el centre (inclosos en el Pla d’organització de l’escola). 

❏ Pla d’organització com a document obert, adaptable en funció de l’evolució de            

la pandèmia. 

❏ Adaptació de l’àrea de Religió a la situació actual de l’escola. 

- Aclariments per part de l’inspector Oriol Pallarès sobre el context, la manera            

d’organitzar els centres públics aquest curs i aclariments de dubtes del sector            

del Consell Escolar representants de famílies i Ampa. 

 

2.  Actualització de les NOFC (aprovació punt delegats de classe) 

Les NOFC (Normes d’organització i funcionament del centre): estan en revisió, el nou             

document es presentarà al claustre en els propers dies i al Consell Escolar en la               

propera reunió per fer la seva aprovació. Es parla del punt que recull la informació               

sobre la figura del delegat o delegada de classe.  

3. Anàlisi i valoració de les consultes de les famílies (Comunicació) 

 

- El sector de famílies del Consell trasllada el malestar d’una part de les             

famílies per la comunicació de l’escola amb ells, tant pel que fa al tipus              

d’informació que els arriba com, en algunes ocasions, el to de les            

comunicacions. 

- El sector de famílies del Consell trasllada el descontent d’un sector de            

famílies de l’escola pel format escollit per a la realització de les reunions             

d’inici de curs. 

- L’inspector comenta que l’adreça de correu electrònic       

consellescolarescolabarcelona@gmail.com hauria de deixar de fer-se      

servir i que és més adient crear una adreça per recollir els suggeriments             

i aportacions de les famílies. A la web de l’escola hi haurà un apartat on               

figuraran els membres del Consell Escolar i com us podeu posar en            

contacte amb els representants del sector famílies. 

- L’escola informa de l’elaboració d’un Pla de Comunicació com a mesura           

de millora. 
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ACORDS 

1. En relació a l’apartat sobre la figura del delegat/da de classe, el consell queda              

informat. En els propers dies es presentaran les noves NOFC al claustre i es              

portaran al Consell en la propera reunió. El representant de l’Ampa al Consell             

demana que s’afegeixi a les funcions del delegat el fer de transmissor            

d’informacions de l’Ampa d’interès per a les famílies . 

2. En relació a l’apartat sobre la comunicació de l’escola, la Direcció informa de la              

creació d’un Pla de comunicació del centre. 

També que es donarà resposta a les preguntes de les reunions d’inici de curs en               

els propers dies a les famílies. 

S’acorda també l’eliminació del compte 

consellescolarescolabarcelona@gmail.com,  i la creació d’un de nou que reculli 

les aportacions i suggeriments de les famílies, gestionat directament pel sector 

que els representa. El sector de famílies del Consell recollirà les aportacions de 

les famílies i ho traslladaran a la resta del Consell en les reunions. 

 

 

Lloc i data:     Barcelona, 3 de novembre de 2020 

 

Signatura del secretari Signatura de la   

directora 
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