REUNIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA SANT MARTÍ
DATA: 18 de març de 2021
LLOC: Videoconferència

HORA: 17:00h.

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s' escau, de l´acta anterior.
2. Presentació nou membre representant de mestres.
3. Modificacions i tancament gestió económica 2020.
4. Pressupost inicial 2021.
5. Sortides 3r Trimestre
6. Referent Igualtat de gènere.
7. Activació Comissió Convivència.
8. Situació incidències profesor Innovamat.
9. Plantejament pel curs 2021-22 (barreja grups,…)
10. Casal d´Estiu.
11. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT:
1. Es llegeix l'acta anterior del 3 de desembre 2020 i es fan les esmenes
següents per part de les famílies:
La frase de la pàgina 9 " Es comenta que una Direcció que vingués de fora ho milloraria " no
s'ajusta al que es va dir en aquella intervenció. Es demana esmenar-ho per la següent
redacció:
"una de les mares representants de les famílies al consell fa referència a, també,
l'esgotament del projecte de direcció, que no ha estat capaç de resoldre els conflictes encara
oberts i no resolts, i demana a la directora que faci un pas al costat per permetre que una
altra persona assumeixi la direcció i el lideratge, sigui de dins o de fora de l'escola, essent
una nova mirada una oportunitat per fer les coses diferents i mirar de millorar en allò que la
direcció actual ja no pot anar més enllà".
Pág 8. Últim paràgraf.
Una de les representants de famílies se sent dolguda i se li explica que a nivell individual no
hi ha problema, el problema és la definició de rols. Cal que les famílies entenguin quin és el
seu paper i això ajudarà segur a millorar la comunicació que tant els preocupa. Es demana
esmenar-ho per la següent redacció:
“Una de las representantes de las familias expresa su frustración por el hecho de que al
plantear la disconformidad de un sector de padres con la gestión del plan de reapertura y la
sensación de incomunicación Escuela-Familias y propuesto la opción de un "plan de choque

para mejorar la convivencia" o la activación de una Comisión del Consejo para este fin, haya
terminado profundizando la sensación de conflictividad con los docentes y la dirección del
centro. Si bien está de acuerdo en que el término "plan de choque" era inadecuado, lo que las
representantes de las familias buscaban era atender una problemática que dificulta las
relaciones familias-escuela.

2. Es presenten com nous membres del Consell a la Sra. Carme Minguella que
canvia i ocuparà el càrrec de Cap d´estudis degut a la jubilació de la Sra.
Antonia Rodríguez i la mestra Nadina Galgo com a representant de mestres
en el lloc que ocupava la mestra Carme Minguella.
3. Amb data 04 de febrer de 2021 es reuneix la Comissió Econòmica de
l´Escola Sant Martí. Es detallen i comenten les modificacions del
pressupost 2020. Es presenten els documents generats pel programa Esfera
i els extractes bancaris de les tres comptes bancaries a data 31/12/2020 on
queden reflectits els romanents per al curs 2021 ( La Caixa, material i sortides
 8.313,55 €, Banc Sabadell, Escola/Departament  14.371,57€ i Banc
Sabadell, menjador 65.096,68 €
Aquest any 2020 s´hagut d’afegir noves partides associades a les despeses i
ingressos extraordinaris per la Covid 19 i que, segurament, s´hauran de
mantenir en el curs 2021:
 Productes farmacèutics (extraordinaris Covid 19): termòmetres,
mascaretes, guants,...
 Neteja i sanejament (extraordinaris Covid 19)
 Altres subministraments (extraordinaris Covid): dispensadors, material
per delimitar espais, senyalització, mampares...
Es va aprovar per unanimitat el tancament econòmic 2020 per la Comissió
Econòmica el 04/02/21 i es presenta al Consell Escolar. Enguany és una
mica més complicat ja que no es poden revisar i mirar les factures pel fet de
ser una reunió on-line però no hi ha cap inconvenient si algú vol passar per
Direcció i les vol revisar.
S´ adjunta una còpia de la Gestió Econòmica del any 2020 que s´enviarà al
departament.
4. Es presenta i aprova per la Comissió Econòmica la proposta inicial del
pressupost general per l´any 2021, tot i que no sabem quina serà la dotació
definitiva i s´hauran d´ fer modificacions. Es pressuposta per un valor inicial
de 159.925,12€ el general (Material i Departament) i el pressupost de
Menjador per una quantia de 559.096,68 €. Recordar que al llarg de l´ any es
podran fer totes les modificacions pressupostàries necessàries. S´anirà
modificant i ajustant als ingressos reals rebuts al llarg de l´any 2021.
S'informa que en data d'avui, del compte d'Escola/Consorci , s'han fet
diverses inversions, propostes per la Comissió Cultura Digital en Equipament
Tecnològic: Compra de 10 tauletes SAMSUNG per INNOVAMAT, 10 tauletes
FUJITSU per l´aula d´informàtica de primària ja que els actuals ordinadors de
sobretaula que hi ha al aula, estan totalment obsolets i no es poden usar amb

el programari actual i 7 taules Fujitsu per les PDI de les aules d´Infantil i
també s´ha fet manteniment de l´equipament existent.
850,85 + 1.961,69 + 2.257,91 = 5.070,45 €

5. Es presenten les activitats i sortides pendents del Tercer Trimestre (s´annexa
graella):
Taller d´insectes (Petits), Museu Can Framis (Petits), El Joc Perdut
(Petits), Parc Central (Petits), Volcans de la Garrotxa (Grans), Theatre Musical
(Petits), Musical Theatre Anglès (Mitjans i grans), Pista La Marbella (Mitjans)
Encara hi ha algunes activitats i sortides que falta per tancar:
Planetari Municipal, Bateig de Vela, Museu de Ciències Naturals...
S´explica que desprès de realitzar un claustre i debatre els pros i els contres
s'ha decidit que per motius de seguretat sanitària aquest curs no es faran les
Colònies i s'ha proposat organitzar diverses sortides lúdiques d'un dia (no fer
nit). Els professors/as estan organitzant i gestionant aquestes activitats més
lúdiques (Canal Olímpic, Rocòdrom...)
Tant a professors com a famílies ens sap molt greu no poder fer “Colònies”
però s'entenen els motius que han portat a aquesta decisió. Les famílies
demanen que siguin unes activitats el més extraordinàries que puguin ser per
a finalitzar de la forma més agradable possible aquest curs que ha estat
especial per a tots. S’enviarà un e-mail informatiu a les famílies. (S’aprova per
unanimitat).
6. Referent Igualtat de gènere. Des de la documentació a presentar a inspecció
es demana tenir una persona referent de "Igualtat de gènere" del Consell
Escolar. Es proposa que sigui l'Alba Cuevas Representant i Presidenta de
l'AMPA. Tots els membres presents mostren la seva conformitat.
7. Des de les famílies es proposa activar la Comissió de Convivència i aprofitar
aquest òrgan que depèn del Consell Escolar per a començar a treballar al
més aviat possible i intentar millorar el clima de convivència entre famílies i
escola. La representant Nuria Guasch proposa fer una primera trobada per a
fer una reflexió per a saber en què poden ajudar les famílies i que no quedi
només en burocràcia i normativa.
La reunió la pot convocar qualsevol membre de la comissió que vulgui
proposar qualsevol suggeriment o tema.
La presidenta de l´AMPA pensa que arran d'un parell de reunions, valorades
com molt positives, entre AMPA i Direcció sobre la relació famílies / escola i
com es podria millorar aquesta situació, van sorgir idees que es podrien
compartir amb la Comissió de Convivència i tractar de donar forma a les
mateixes per a començar a treballar. Aquestes reunions van sorgir a partir
d'una conversa amb l'antiga inspectora (mediadora) i que va ser qui ens va fer
de guia per a la pluja d'idees. Des de Direcció hi ha una bona predisposició
per a intentar solucionar els problemes que puguin haver-hi però finalment no

es va fer difusió i no es va continuar amb la feina. S'accepta i es veu positiu
partir d'aquesta proposta.
Una mare creu molt important i necessari mantenir els canals de comunicació
entre escola i famílies i agraeix el canvi d'actitud de la direcció i agraeix també
aquestes trobades amb la inspectora que ha facilitat molt que escola i AMPA
pensin en actuacions o dinàmiques positives i constructives per a enfortir
aquesta bona relació que sempre havia existit.
8. S'informa que davant l'incident ocorregut en una aula de 6ºP per uns
comentaris masclistes per part d’un mestre, i que no es va gestionar
correctament ni per alumnes ni per el mateix mestre, es fa una reunió amb la
directora, tutor i el mestre on ens explica la seva versió dels fets i que
coincideix amb la versió donada pels alumnes i famílies. El mestre demana
disculpes i diu que no tornarà a passar mai més. Va ser un comentari
inadequat i desafortunat. La mesura presa des del centre és que no faci el
suport en aquesta aula. També es parla amb els alumnes ja que últimament el
comportament a l'aula és complicat i no gaire correcte, no és admissible ni els
insults ni escapar-se de l'aula, van fallar les maneres de gestionar el conflicte
per part de tots. Els alumnes reconeixen que no van actuar correctament.
Una mare comenta que davant qualsevol situació i/o conflicte els professors
han de ser un model exemplar davant els alumnes. Cal estar molt pendents
que no torni a passar i si torna a passar "tolerància zero" amb aquests
incidents, caldrà actuar de la manera més legal per a protegir els menors. Les
famílies estan preocupades i el centre ha de garantir la protecció dels seus
alumnes. Les famílies ofereixen el seu suport davant qualsevol incident. Es
proposa que com a escola hauríem de formar-nos (alumnes, mestres i
famílies) per a detectar qualsevol fet masclista, racista o de qualsevol tipus i
saber gestionar-ho correctament. Pot ser un objectiu a treballar amb la
"referent d'igualtat de gènere".
9. Les famílies demanen el compromís de no barrejar nivells el pròxim curs. Des
del centre es confirma que es faran els grups de 25 i no es barrejaran nivells.
El que encara no se sap és com es podran organitzar i utilitzar els espais i
materials comuns. És desig de tots que es pugui tornar a la normalitat.
Una mare creu que seria interessant una valoració a nivell pedagògic de com
ha anat el curs ja que s'ha posat en pràctica una organització innovadora de
la qual segur han sortit aspectes molt positius com la baixada de ratis.
Mestres del Consell comenten que ha tingut aspectes positius i també
negatius. Com a positiu destacar les relacions creades a nivell de convivència
entre els alumnes de les aules bombolles. En ser menys alumnes per aula ha
facilitat molt la relació i integració d'aquells alumnes que els costa més
relacionar-se. I el que des de fora sembla molt complicat els alumnes ens han
donat un gran exemple de com s'adapten als canvis, facilitant molt el treball a
l'aula. La part més negativa és el no tenir tants reforços, s'han perdut hores
d'especialistes i la taula de suport dels tallers, s'ha perdut una mica la línia
pedagògica del centre que esperem poder recuperar el pròxim curs. El

sobreesforç que han fet l@s tutor@s per a preparar i organitzar el dia a dia de
les seves classes, no ha estat fàcil però ho han aconseguit.
En general la valoració ha estat molt positiva i entre tots s'han aconseguit els
objectius proposats per a aquest “curs diferent” que segur recordarem sempre
tots, alumnes mestres i famílies.
10. Casal d’estiu. La proposta des de l'AMPA, mirant les valoracions de les
famílies sobre el Casal, és la de continuïtat per a aquest curs. Una valoració
molt positiva va ser la proximitat, que sigui una entitat del barri implicada en el
barri.
Hi ha temes a millorar i que es parlarà amb l’empresa directament com a
aspectes del menú (alimentació saludable) i del tema d’ús dels audiovisuals.
Un tema pendent és el dels desperfectes a l’escola ja que ha de quedar tot
correcte i s’han de fer càrrec dels desperfectes ocasionats (vinils, materials
d'aules que en principi no han d'utilitzar ja que les mestres ho deixen tot
recollit i tapat ...)
Se'ls ha demanat tenir el màxim de referents que ja van tenir el curs passat i
aplicaran totes les mesures Covid necessàries.
Des de l'escola no tenim cap inconvenient a seguir amb la mateixa empresa
per a fer el Casal si a les famílies us va agradar i valoreu que va anar bé.
11. Una mare pregunta com van anar les Portes Obertes. S'explica que malgrat
no poder fer la reunió presencial, va anar molt bé. Vam tenir 80 famílies
interessades que en grups de 10 se'ls va poder ensenyar de manera ràpida el
centre.
Quant a la vacunació dels mestres es comenta que s'han començat ja les
primeres dosis de vacunació però que encara falten molts professors per
vacunar.
Si fos necessari es faria una reunió a principi del tercer trimestre i si no l'última
reunió del Consell Escolar està prevista per a l'última setmana de juny.
Sense més assumptes a tractar i quan són les 19:00 hores s’aixeca la sessió.

Asun Lorés

María Peña

Secretària

Directora

