REUNIO CONSELL ESCOLAR 27 01 2021
Temes tractats:
1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors (18/11/20). S’aprova
2. Informació de direcció: recordatori dels membres de les comissions del consell escolar,
proves de competències bàsiques de 4t, projecte de convivència, altres...,
Comissions: Direcció parla de la necessitat de tenir actualitzades les comissions.
Permanent: (no és una comissió molt útil actualment perquè el seu sentit és representar al Consell
quan hi hagi un tema urgent i no es pugui reunir i actualment això es fa amb el ple del Consell per correu
electrònic)








Direcció: Nuria Garcia
Cap d’estudis: Isabel Valderrabano
Professorat: M José Garcia
Famílies: Anna Lombarte
Alumnat: Carlos Romagosa
Secretari: Rafael Bocanegra

Econòmica
 Direcció: Nuria Garcia
 Ajuntament: Alberto Barrientos
 Professorat: Carolina Comas
 Famílies: Miriam Gilboy
 Alumnat: Jordi Niubo
 Secretari: Rafael Bocanegra
Amaia sol·licita que el/la representant de l’AFA estigui present a aquesta comissió donat que hi ha
bastants temes econòmics relacionats amb l’AFA. S’accepta (AFA: Amaia Clemente)

Convivència
 Direcció: Nuria Garcia
 Cap d’estudis: Isabel Valderrabano
 Professorat: Carolina Peraita
 Famílies: Susana Gutierrez
 Alumnat: Carles Romagosa
 Secretari: Rafael Bonanegre
Menjador: Estava pendent d’actualitzar. Es decideix que hi hagi 2 representants de famílies:
representant AFA + família no membre consell escolar (Junta AFA o altres). Amaia es compromet a
donar un nom abans del proper consell escolar







Direcció: Nuria Garcia
Professorat: Rosa Sanchis
Famílies: Pte designar
AFA: Amaia Clemente
Secretari: Rafael Bonanegre

Proves de competències de 4art:
Dies 17 i 18 de febrer. Aquest any la vigilància la faran professors/es del centre, si bé la
correcció es farà amb professors/es d’altres centres. Donat que aquest any els alumnes fan
assignatures quadrimestrals, els resultats poden veure’s afectats per aquest extrem (la meitat
dels alumnes de 4rt no han fet idiomes aquest quadrimestre).
Amaia pregunta què es farà en cas que individualment o per grup hi hagi alumnes confinats en
aquesta data. Resposta: encara no han informat al centre sobre això.
Comissió Convivència:
La Comissió de convivència del centre està formada per la Comissió de Convivència del Consell
Escolar + 3 professors més. La comissió ha redactat una proposta Pla de Convivència que
remetrà al Consell per tal que pugui fer comentaris. Un tema important es la reformulació de
les sancions passant a ser més restauratives. Amaia sol·licita que s’enviï a la Junta AFA cc
d’aquesta proposta.
Anna pregunta pel compromís a l’acta del passat consell al respecte d’un protocol per les
classes telemàtiques (càmera, respecte...) Amaia transmet informació sobre queixes famílies 1r
Batx al respecte que els professors no demanen la càmera.
Direcció comenta que a la comissió pedagògica s’ha tractat aquest tema i han decidit que no te
sentit que es redacti un protocol de funcionament de les classes telemàtiques, ja que cada
professor te el seu sistema (ex: Anar preguntant de forma personalitzada per veure si estan
atenent la classe) i no està del tot clar que es pugui obligar a engegar la càmera (protecció de
dades). També es comenta que es diferent en les classes d’ESO que de Batxillerat. Es genera
cert debat, però al final s’acorda que cada professor vetllarà per l’assistència i aprofitament
independentment del tema càmera (que de vegades compromet el senyal WIFI). En conjunt es
valora molt positivament el funcionament de les classes telemàtiques.
Un professor (Fede) comenta que hi ha hagut algun problema WIFI i que no sempre es
comença puntual per haver d’organitzar el tema telemàtic.
Es comenta que ja s’han repartit els ordinadors als Mestres i que els dels alumnes estan
emmagatzemats a Ensenyament i no se sap quan es repartiran. També es comenta que la Wifi
no s’ha arreglat (van detectar un problema), però que s’ha tirat cablejat per totes les classes
per millorar la connexió.
Es comenta que quan un nen està confinat no se li fan classes digitals, sols es fan quan tota la
classe està confinada.
Anna demana que l’any vinent el pati duri ½ hora, però per raons logístiques no es veu viable.
Es demana que no es descarti definitivament i es busquin idees imaginatives per poder-ho fer,
ja que 1 hora es massa i afavoreix l’ús del mòbil i els contactes. En relació als mòbils, Amaia
confirma que tal i com es va acordar al consell previ, l’AFA farà una enquesta entre famílies de
1r i 2n al respecte. Hi ha una classe de 2n que està liderant el tema i proposarà un formulari
aquesta setmana per l’enquesta. Per altra part, la Directora comenta que una família de 1r es
va queixar perquè la tutora havia establert una iniciativa de 1 dia a la setmana sense mòbil.

Avaluacions:
El canvi a les assignatures del segon quadrimestre serà el 8 de febrer. Aquest any hi haurà 4
avaluacions de les assignatures anuals. Ja informaran a partir de quina data es poden consultar
els butlletins d’avaluació que tindran nota final de les assignatures quadrimestrals i nota se
seguiment de les anuals. Al juny hi haurà classes de repàs per qui hagi suspès alguna
assignatura, abans de la recuperació.
Portes obertes:




ESO. Dos sessions telemàtiques els dies 24 de febrer i 3 de març a les 17 h
Batxillerat: “
“
els dies 7 i 14 d’abril
Batxibac: 28 d’abril per interns i externs

Es farà una visita virtual que es penjarà a la web i que es rodarà aquest diumenge. No es faran
visites presencials, tot i que estan permeses pel departament, per la dificultat de anar fent
visites de 10 en 10 ja que generaria moltíssimes visites.
Patis:
Es proposa que els nens quan esmorzin hagin de respectar la seva bombolla però que quan
acabin puguis barrejar-se portant sempre la mascareta, donat que el sistema actual s’ha
mostrat impossible d’acomplir. Data d’aplicació: 8 de febrer. S’aprova. La representant de
l’AFA (Amaia), tot i estar d’acord amb la proposta a títol individual, s’absten donat que no
estava prevista aquesta votació i no ha pogut consultar-ho amb la Junta.
Es recorda que si un nen dona positiu i ha tingut contacte amb un nen al pati, aquest últim no
es considera “contacte estret”.
Es comenta que els grups bombolla del menjador no s’han canviat.
Mòbils.
Fins ara els alumnes des de 3r ESO que feien servir el mòbil sota sostre s’enviaven 1 dia a casa
a partir de la 3ª amonestació i els de 1r i 2n ESO havien de fer una tarda a l’institut. Això últim
no s’està podent fer i la sanció es limitarà a un parte. Amaia comenta que això genera més
tolerància cap als petits, però no es troba altra opció viable.
3. Informació de cap d’estudis: disciplina, altres...,
Han baixat les incidències en general. Del mòbil n’hi ha hagut 25 amb 3 incidències (1 de 2n
ESO i la resta més grans). Hi ha hagut 37 amonestacions (30 de 4art -especialment de 4C i 4D- i
cap de batxillerat) (4% de l’alumnat) i reconeixements de falta n’hi ha hagut 6. Es pensa que la
obligatorietat de fer els grups en base a les optatives que no ha permès que la barreja es faci
tenint en compte tot, potser ha “concentrat” en 4rt C i D alguns alumnes més indisciplinats.
4. Aprovació, si s’escau d’activitats, Cap.
5. Aprovació, si s’escau, del Pressupost general i de menjador 2021,
S’aprova el pressupost general i el del menjador. Sols comentar que l’aportació del consorci
serà menor a l’estimada i no hi haurà la despesa de conversa idiomes (Miriam Gilboy comenta

que s’hauria de valorar si es pot tornar a fer a partir del setembre. Com que es un tema que
l’AFA subvencionava es tractarà amb l’AFA. No es tornarà a contractar una persona
individualment sinó una empresa especialitzada (podria ser la UAB Idiomes?)
Es recorda que aquest any entra en concurs el servei de menjador i que la direcció ha de
nomenar la mesa per seleccionar el proveïdor. Rafa Bocanegra informa que aquest any la
normativa ha canviat i els membres de la mesa han de ser al menys 4 funcionaris i interins,
sense participació de famílies. Amaia sol·licita que es pregunti si pot haver-hi un parell de
representants de famílies a la mesa a més dels 4 funcionaris. Del centre seran en Rafa
Bocanegre, Rosa Sanchis, Fede i Carolina. En cas que pugui haver famílies seran l’Amaia i la
Melanie.
6. Torn obert de paraules.
1. Anna: Reunions individuals amb els tutors: Els tutors es posaran en contacte amb les
famílies abans de final de curs per agendar sessions individuals digitals.
2. Anna: Orientació de cara a l’elecció del Batxillerat i cicles formatius: Entre els mesos
d’abril i maig es faran sessions informatives a tot l’alumnat de 4art, altra sessió a les
famílies i sessions individuals amb el tutor si demana l’alumne. Apart els departament
fan un tour per les classes informant sobre el contingut de les optatives. Amaia
pregunta per les famílies de 3r que han d’escollir extraescolars a 4rt. Es faran també
dues reunions (alumnat i famílies).
S’informa que:
 Una de les sessions la fa el propi centre, on expliquen els diferents batxillerats
que poden fer al Montserrat
 En un altre sessió, ve una persona externa que explica totes les possibilitat que
tenen de batxillerats i cicles, i cap a on porten les diferents opcions.
 En el tema universitats: el centre recomana que, si algú té clar quines carreres
l'interessen, miri quines matèries hauria de cursar.
3. Viatge i festa de final de curs. Viatge: No està previst però si la pandèmia ho permet
es farà una sortida d’un dia, amb el grup bombolla, per fer una activitat lúdica. No està
previst deixar el pati per la festa de final de curs, sigui quina sigui la situació de la
pandèmia.
4. Colònies: Encara no se sap si es podran fer. Si no se’n fan, es tornaran els diners que
varen pagar els pares l’any passat.
5. Proves d’antígens: Avui s’han fet auto-proves d’antígens a tots els professors. Es
queixen d’haver rebut només un tutorial per fer-les.

