
 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ESCOLAR 

Assistents 

Emma Martí, Gustavo Dosantos, Dolors Coscolla, Natàlia Saurí, Maria Córdova, Mireia Vila, 

Marta Càrdava, Montserrat Tur, Marcos Rocamora, Tània Torrents, David Massoni, Mar 

Jufresa, Miquel Carceller, Óscar Garcia, Gemma Rama. 

Absents 

Mont Cabana, Sílvia Blanco 

_______________________________________________________________________ 

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

 

Certifico:  

Que en la reunió del consell escolar de data 5 de juliol de 2022, celebrada de manera 

telemàtica, d’13:00h a 14:30h, s’han tractat els punts següents: 

 

ORDRE DEL DIA: 

1. Aprovació acta anterior. 

2. Piscina 1r. 

3. Entrades i sortides curs. 

4. Adaptació d’Infantil 3. 

5. Benvinguda  AFA a famílies noves. 

6. Quota de material. 

7. Memòria i PGA. 

8. Competències bàsiques. 

9. Entrepans. 

10. Calendari i festes de lliure disposició. 

11. Colònies a final de cicle. 

12. Altres. 

 

 



 

1.- Aprovació acta anterior. 

 

Lectura acta anterior. 

 

2.- Piscina 1r. 

 

L’escola continuarà fent piscina amb els alumnes de 1r els dilluns i dimecres a la tarda. 

 

3.- Entrades i sortides.  

 

Tot l’alumnat tornarà a entrar i sortir a la mateixa hora. Abans de l’inici de curs, s’informarà de 

com es realitzaran aquestes entrades i sortides.  

 

4.- Adaptació d’Infantil 3.  

 

La primera setmana de curs es farà l’adaptació d’Infantil 3 de la següent manera: 

 

- Dies 5 i 6: es faran dos torns de 9,30h. a 11h. i d’11:30h. a 13h. Els infants estaran 30 

minuts amb els pares al pati i una hora sols amb les mestres a les aules. 

- Dies 7 i 8: els 2 grups a les 10h. aniran a les aules amb les famílies i una vegada estiguin 

a l’aula, les famílies marxaran i els infants es quedaran amb les mestres. 

- Dia 9: Grup sencer tot el mati a l’escola, 9h a 13h.  

 

La segona setmana es realitzarà l’horari habitual de l’escola. 

 

5.- Benvinguda  AFA a famílies noves. 

 

Possibilitat de recuperar, com es feia abans de la pandèmia, donar la benvinguda a les famílies 

noves que s’incorporen a l’escola.  

 

6.- Quota de material. 

 

La quota de material es redueix en 10€ respecte al curs 21/22. 

 

7.- Memòria i PGA. 

 

Es presentarà al setembre. 

 

8.- Competències bàsiques. 

 

Es comenten els resultats i es farà un posterior anàlisi d’aquests. 

 

 

 



9.- Entrepans. 

 

Es tornarà a fer entrepans a l’escola a l’hora del pati. 

 

10.- Calendari i festes de lliure disposició. 

 

Es presenta el calendari escolar amb les festes de lliure disposició acordats en districte. Es 

comença el dia 5 de setembre i durant aquest mes, al ser jornada intensiva (9h. a 13h.), el 

Departament d’Educació ofereix a les famílies que els infants de 15h. a 16h. puguin venir a 

l’escola amb monitoratge.  

 

11.- Colònies a final de cicle. 

 

Les colònies es tornaran a realitzar a finals de cicle, Inf. 5, 2n, 4t i 6è. 

 

12.- Altres. 

 

Per part de l’AFA es presenten 3 temes: 

 

1r - Marató de TV3. 
 
Enguany parlaran sobre la salut cardiovascular, https://www.ccma.cat/tv3/la-salut-
cardiovascularcentrarala-maratode-tv3-i-catalunya-radio-del2022/noticia/3142102/   i 
creiem que des de l'AFA es podria treballar aquest tema durant el curs i mirar de poder 
fer participar l'Escola a la Marató de TV3, fent que els alumnes del centre participin 
d'alguna manera. 
 
 Es valora de forma positiva i s’intentarà fer partícips a la comunitat educativa.  
 
2n - Calor a les aules, es un tema prou important per a parlar-ne i mirar de com pal·liar 
els seus afectes als nostres alumnes i també als mestres.  
 
3r - Prevenció i detecció del bulling, tant des de l'AFA com els membres dels pares del 
Consell Escolar voldríem fer partícip a l'escola sobre uns tallers d'educació emocional i 
prevenció del bulling de 1r a 6è. Tema prou important a tractar. 
 

Es valorarà de poder-ho fer durant el primer trimestre del curs 22/23. 

 

Lloc i data: Barcelona, 5 de juliol 2022. 

 

 

Signatura del secretari     Signatura de la directora 

                Gustavo Dosantos                                                                      Montserrat Cabana 
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