
 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ESCOLAR 

Assistents 

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

Córdova, Natàlia Sauri, Imma Farré, Cristina Castelló, Oscar Garcia, Tània Torrents, Jillian 

Reynolds, David Massoni, Marcos Rocamora, Gemma Rama. 

Absents 

Montserrat Tur, Silvia Blanco. 

_______________________________________________________________________ 

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

Certifico:  

Que en la reunió del consell escolar extraordinari, de data 16 de novembre de 2021, celebrada 

de manera telemàtica en compliment de les restriccions per la Covid 19, de 17:30h a 19:00h, 

s’han tractat els punts següents: 

ORDRE DEL DIA: 

1. Aprovació acta anterior. 

2. Benvinguda a les persones noves. 

3. Presentació objectius PGA (Programació general anual). 

4. Puntualitat en l’entrada i sortida de l’escola. 

5. Pla de comunicació. 

6. Entrada famílies a l’escola. 

7. Colònies. 

8. Segon cicle de conferències amb famílies. 

9. Precs i preguntes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. Aprovació acta anterior. 

 

Lectura acta anterior. 

 

2. Benvinguda a les persones noves. 

 

Incorporació de Gemma Rama com a representant de l’ajuntament que arriba en el lloc de la 
Cecilia. 
Incorporació de Maria Córdova que entra en el lloc de Berta Farré al sector de mestres. 
 

● Darrer Consell Escolar per algunes persones (Renovació per eleccions):  

 
Sector famílies: Cristina Castellò i Jillian Reynolds. 

 
Sector mestres: Montse Nabau i Imma Ferré.  

 
3. Presentació i aprovació dels objectius PGA (Programació general anual). 

 

- Presentació i aprovació de les sortides d’aquest curs. 
- Presentació i aprovació dels objectius de la Programació General Anual. 
- Presentació resultats CB curs anterior.  

 
 

4. Puntualitat en l’entrada i sortida de l’escola. 

 

Acordem que, tal i com s’exposa al Pla d’Organització, els alumnes que arribin tard 

reiteradament hauran d’esperar a que entrin els alumnes de P3:  9:15h. 

Als alumnes que no vinguin a recollir-los a la sortida els trobaran a la ludoteca i hauran 

de pagar 5 € pel servei.  

 

5. Pla de comunicació. 

 

Valoració positiva de la comunicació escola - famílies. 

 

6. Entrada famílies a l’escola. 

 

Si la situació de la pandèmia ho permet:  

 

- Festival de primavera al maig. 

- Final de curs trobada amb famílies i alumnes. 

- Recuperar jornades famílies – escola dels dissabtes.  

 

7. Colònies. 

 

Enguany es faran colònies a tots els cursos des de P5 fins a 6è. 

Els propers  cursos es tornarà a realitzar les colònies a final de cicle. 



 

 

 

8. Segon cicle de conferències amb famílies. 

 

S’estan tancant els temes i dates. Properament s’informarà a les famílies. 

 

9. Precs i preguntes. 

 

Referent a la cantada de 6è amb els avis, s’ha de consultar a l’ajuntament si s’ha de demanar 

un permís per poder cantar a la via pública. 

 

 

 

 

 

Lloc i data: Barcelona, 16 de novembre 2021 

 

 

 

 

 

Signatura del secretari     Signatura de la directora 

                Gustavo Dosantos                                                                      Montserrat Cabana 


