Acta consell Escolar
27/10/2015
Assistents:

Famílies: Sergi Blancafort, Jordi Sunyer, Albert Pineda (arriba a les 19h)
Mestres: Bea Morales, Ruth Vilela, Pilar Grau, Marta López, Noa Padín, Agnès Barba i Inma
Serrano
Representant municipal: Jordi Baró
Representant sector PAS: Montse Boliart
Excusa la seva absència Steve Tayleur.
Convidats al Consell M. V., mare de L. B. alumne de 2on i A. S. Tutora de l’infant. M. V.
Demana venir per explicar al Consell la posició de la família en vers al dictamen d’escolarització
del seu fill.

Ordre del dia

* Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior
* Explicació i validació de la memòria del curs 14/15.
* Explicació i validació del PGA.
* Precs i preguntes

PUNT EXTRAORDINARI:
Iniciem el Consell Escolar, explicant la situació actual de l’escola pel que fa a l’atenció a la
diversitat i als infants amb NEE i amb dictamen del Consorci d’Educació. Actualment tenim 6
infants amb TEA (trastorn d’espectre autista) i 3 TDH ( trastorn de dèficit d’atenció amb
hiperactivitat ). D’aquests infants un d’ells està en situació d’escolarització compartida amb un
centre d’educació especial. Per atendre les necessitats específiques d’aquests infants i poder
donar resposta a la inclusió escolar és necessari tenir una presència de vetlladors que puguin
acompanyar-los atenent les seves característiques especials, i alhora cal unes persones
especialistes que puguin fer amb ells aquells treballs més de teràpia i d’orientació. Actualment

disposem de 30 hores setmanals pagades pel Consorci, temps que considerem totalment
insuficient per donar resposta a les necessitats d’aquests infants i dels seus companys, per això
nosaltres completem aquest temps amb 20 hores més pagades dels diners de funcionament
de l’escola. Sabem que aquest temps continua sent insuficient i que ens manca la figura del
professional psicopedagog (la psicopedagoga de l’EAP ve 3 dimecres al mes, 5 hores .
A continuació la mare explica al Consell que ha renunciat a la compartida del seu fill i que
volen aconseguir l’escolarització complerta als Encants. S’han iniciat tràmits amb inspecció,
EAP i les dues escoles per definir el nou dictamen de l’alumne. Creiem realment en la inclusió
escolar i en que l’escola ha de gaudir de la diversitat en tant que riquesa social, però tots som
conscients que ens calen recursos, els quals actualment no tenim i que fruït de la crisi, encara
es disposa de menys condicions per acollir tal i com cal aquests infants amb NEE.
Es conclou que la comissió de convivència procurarà trobar possibles solucions i que es farà un
grup de treball amb persones de la comunitat educativa sensibilitzades amb el tema amb
l’objectiu de vetllar per la inclusió escolar i el bon tractament de la diversitat.
* Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior, s’aprova l’acta.

* Explicació i validació de la memòria del curs 14/15.
Compartida la memòria amb els membres del Consell Escolar, s’observa que cal rectificar la
memòria del curs passat, punt 13 per indicar que hi ha un representant que pertany a
l’Ajuntament i no al Consorci.

* Explicació i validació del PGA.
Es comenta el PGA que prèviament ha sigut compartit amb els membres del Consell Escolar.
Es valida per unanimitat el PGA (Pla General Anual). Document on es desenvolupa tot allò que
es preveu que ha de succeir al llarg del curs escolar.
* Sortida de l’escola dels infants de 4t.
Parlem dels alumnes de l’escola que es van fent grans i que a 4art s’oferirà la possibilitat que
elks seus pares signin una autorització que els permetrà marxar sols de l’escola. Si el marc legal
ens ho permet, estem d’acord com a Consell que a partir de 4t els infants puguin fer-ho.
S’accepta la proposta. El representat de l’Ajuntament comenta que és adequat informar a la
inspectora d’aquest tràmit i que cal saber com ha de ser el redactat.

Es planteja què passa en cas que algun infant tingui un germà a un curs menor, i vulgui marxar
de l’escola amb el seu germà. S’acorda que l’infant de la comunitat de grans, en cap cas podrà
marxar amb el germà menor.

*Ús de jardí a les tardes
L’ús del jardí per les tardes està gestionat per l’AFa, ja que no correspon a temps escolar, ja en
les diverses reunions de comunitats, a l’inici de curs les mestres vàrem plantejar a les famílies
que proposessin com creien que es podia organitzar. No s’ha rebut cap proposta, ni a títol
personal ni a la bústia del Consell Escolar. Des del sector de famílies es manifesta que s’ha
perdut molt en no tenir aquest espai de convivència, diàleg... però ningú ha aportat cap
solució.
A l’AFA es va fer una votació per veure si es volia continuar amb el jardí obert, i es va decidir
que no, potser per falta de propostes.

*Preu del menú del menjador
S’aprova el preu actual del menú de menjador, el qual queda fixat en 125 euros al mes.
*Altres temes
S’informa als membres del Consell Escolar de l’accident de la mestra de l’ambient del Taller i
de la probable baixa de llarga durada.
Es parla de les comissions mixtes, cal més implicats a les comissions i més assistència a la junta
AFA per part de les famílies.

*Precs i preguntes
Es presenta la carta enviada avui per una família, referent al tema del Wifi. S’exposa que fa
anys que es va parlant d’aquest tema, que hi ha estudis detractors i favorables, i que pel que
ens consta, els moments del dia de màxima expansió d’ones coincideix amb les entrades i
sortides dels infants, moment en que gairebé totes les famílies entren amb els seus mòbils i
tablets activats en cerca de wifi.
A les 21 h i havent parlat tots els temes a tractar, es dóna per acabat i s’aixeca la sessió de
Consell Escolar.

