
 

 ACTA DEL PLENARI DE LA COMUNITAT  del 16-11-21 

Tres membres de l’equip directiu, una mestra de l’escola  i 24 representants de famílies al 

començament de la reunió (17:35). Al llarg de la reunió ha anat variant el nombre d’assistents. 

1. Valoració de l’inici de curs  i de la reunió amb el nou director de serveis territorials 

MVO.  

• Benvinguda a la nova Cap d’estudis, la Muntsa Sans.  

• Plantilla del curs 21-22: 27,5 + 0,5 (aula d’acollida) + 2,5 (reforç covid) = 30,5 (32 

persones). Dimecres 17 de novembre ens han notificat un increment de 0,5 mestres 

més a l’aula d’acollida a partir de l’1 de desembre. Així doncs, tindrem una plantilla 

de 31 mestres (32 persones). Valorem positivament haver aprofitat els mestres de 

reforç covid triplicant P5 i 6è.  

• Talls del carrer al Carrer Sant Pere.  

• Es valoraran propostes noves en relació a fer canvis a les entrades i sortides.  

• Eleccions al Consell escolar. Falten candidats a les eleccions del consell escolar.  No 

hi ha hagut cap reclamació pel que fa al cens electoral. Les votacions seran dimarts 

23 de novembre de 8:30-9:30 a l’edifici d’infantil i de 15-17 a primària.  

• Actualment, hi ha 437 alumnes a l’escola. Hi ha grups amb increment de ràtio i 

d’altres que estan una mica per sota.   

• Pel que fa a la incidència de la Covid19, aquest curs hem recuperat certa 

“normalitat” perquè ens hem organitzat com habitualment fèiem (alumnat coetani, 

mestres especialistes, corofesta inici de curs, espais i grups interactius amb famílies 

voluntàries, etc.) però encara hi ha mesures de prevenció importants (entrades i 

sortides esglaonades, gel hidroalcohòlic, rentar mans, mascareta, etc.).  Les mestres 

valorem positivament que els alumnes d’un mateix duar es puguin moure 

lliurement, a l’hora del pati, tot i que calgui fer ús de la mascareta a primària.  

• Reunió amb en Simó López, nou director de SSTT MVO. Ens ha confirmat que som la 

primera escola nova que es construirà en el nostre servei territorial, però 

desconeixem la data.  

2. Pla de treball de les comissions curs 21-22 

- Futbol Sala Femení.  Aquest curs només hi ha un equip i per aquest motiu hi ha moltes 

nenes en llista d’espera. Es subvenciona l’equip gràcies a les donacions de particulars i 

empreses. 

- Comissió de menjador. S’ha afegit l’opció de escollir peix dins el menú vegetarià, i 

també es parla del tema del pícnic pels infants fixes i becats que van d’excursió.  A la 

jornada de manetes caldria que es millorés l’espai de menjador d’infantil.  

- Comissió d’extraescolars.  La comunicació per TPV és més àgil que l’any passat.  

- SAM/SAV. Es farà un tutorial per millorar l’ús de la TPV  per validar el servei.  

- Voluntariat. Millorar el material que tenim per torrar castanyes. 

- Infraestructures. Es tornarà a fer una jornada de manetes el mes de març/abril per 

millorar el menjador d’infantil, ajudar a la comissió d’estètica a l’edifici d’infantil i de 

primària. 



- Comissió de comunicació. Estem a punt d’estrenar una web nova i una pàgina de fotos 

nova.  

- Comissió de formació. Es tornen a fer formacions presencials.  

- Comissió de convivència.  

- Comissió de casals.  

- Comissió de festes. Es valora positivament la corofesta d’Octubre i es preveu fer la de 

Carnaval i la de fi de curs. 

- Comissió de benestar.  

- Gegantó. Es vol acompanyar el gegantó amb el flabiol/batucada. Hi ha un primer 

prototip de fang fet per la Closka.  

 

3. Torn obert de paraula 

• Junta de l’AFA. 

• Quina és la diferència entre la comissió de convivència i la de benestar.  

• Alfabetització digital de les famílies. El curs passat, es va realitzar la formació 

amb un expert de l’Ajuntament però amb poca participació.  Aquest curs no 

sabem si es farà. 

• Votacions a representants del Consell Escolar. Es tornarà a enviar un mail per 

demanar candidatures al consell escolar i aclarir el mail anterior.  


