ACTA nº 1 del curs 2016-17

Dia: 8/11/2016
Hora: 17h 30’
Lloc: Escola dels Encants

Assistents:
Representants sector Famílies: Montse Caballé, Jordi Sunyer, Steve Tayleur, Sergi Blancafort
Mestres: Mireia Puig, Dolors Grau, Pilar Grau, Marta López, Noa Padín, Agnès Barba i Inma
Serrano.
Representant municipal: Jordi Baró
Representant sector PAS: Montse Boliart

Excusen la seva absència: ----

TEMES TRACTATS:
Abans de començar el primer Consell Escolar del curs, es presenta a les dues mestres que
formaran part del nou Consell Escolar.
1.

Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior

S’aprova l’acta del 28/06/16
2.

Traspàs de la memòria del curs 15/16

Havent compartit la memòria amb el Consell Escolar, no hi ha cap esmena ni comentari al
respecte.
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3.

Explicació i validació del PGA curs 2016-2017

Un cop compartit i explicat el PGA amb el Consell Escolar, es comenten les esmenes que
s’han fet al passat claustre.
Es posa en coneixement del Consell Escolar que actualment els alumnes de la comunitat
de grans podran participar a les reunions del Consell Escolar. Aquesta informació es va
traspassar al Consell d’Infants, dels deu consellers, vuit volien participar, es va parlar amb
les famílies que han decidit juntament amb els seus fills, que sis d’aquests vuit infants
formaran part d’algunes reunions. En el dia d’avui s’ha fet el sorteig per determinar quins
en formaran part.
Es suggereix que en comptes de ser representants del sector alumnes, ja que no poden
considerar-se persones nates d’aquest consell, siguin representats del Consell d’Infants
convidats al Consell Escolar.
Es comenten les quatre comissions que depenen del Consell Escolar, i els seus membres.
Segons la normativa que regeix els centres educatius, el representant Sergi Blancafort
actuarà com a persona del Consell Escolar, que impulsa mesures educatives de foment a
la igualtat real i afectiva entre homes i dones.
Des del sector pares, se’ns informa que des de la comissió d’extraescolars es planteja fer
diversos monogràfics, del 29/11 al 19/12 es farà un taller de costura.
Des del Consell Escolar es demana la creació d’una borsa per a aquells infants que no
poden permetre’s aquestes activitats extraescolars, i que no tenen la riquesa d’entorn i
de possibilitat de fer-les.
Des de l’AFA es traspassa que tenim la possibilitat de disposar del local del costat, (antiga
pista de l’escola) per les activitats extraescolars i per tant es demana si dijous i divendres
es podria fer ús del jardí obert, però amb unes condicions:

C/Consell de Cent , 550-560 - 08013 Barcelona - T: 93 231 73 33 – escoladelsencants@xtec.cat



Hi hauria d’haver 4 adults que es facin responsables, fins les 17:15, utilitzaran la
porta metàl·lica i la clau retornarà a un espai de l’escola.



L’escola romandria tancada, per tant s’han de fer servir els lavabos exteriors i no
accedir.

Es comenta la possibilitat que es reclami la pista del costat també en horari de matí, per
poder cobrir les educacions físiques, però es justifica que no hi ha les mesures higièniques
ni de seguretat adients per poder fer un bon ús.
Es traspassa informació sobre el projecte de l’Espai C. L’artista d’aquest curs que tot just
ha finalitzat els seus estudis a la Llotja, s’està incorporant a l’escola i gestionant
l’organització de l’espai.
S’informa de les sortides per a aquest curs 2016-2017, i queden aprovades al Consell
Escolar.
Queda per determinar una sortida de tota l’escola, perquè no hem trobat un espai
adequat que doni cabuda a la totalitat de membres de la nostra escola.
Inclourem al PGA que durant el segon i tercer trimestre es gestionaran les agrupacions de
la comunitat de grans de cara al proper curs.
4.

Consell Escolar: calendari, eleccions i composició.

Es traspassen informacions diverses de les eleccions al Consell Escolar, amb el suport i
aportacions del representant de l’Ajuntament.
Triar mesa electoral mestres, la mesa ha d’estar formada per: (directora o persona en la
qual delega), i la professora amb més antiguitat del centre, actuarà com a secretària.
Tria de mesa electoral famílies: director o òrgan de govern en qui delega, dues persones
designades per sorteig (pares/mares), la de més antiguitat.
Mesa electoral PAS: directora o òrgan de govern en qui delega que a la vegada és
secretària.
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Les votacions al Consell Escolar s’efectuaran entre el 28 de novembre i el 2 de desembre.
La constitució del nous Consell Escolar ha de dur-se a terme abans del dia 23 de
desembre.

S’estableix el calendari de reunions del Consell escolar per a aquest curs 2016-2017:
07/03/17 , 09/05/17 i 06/07/17
5.

Precs i preguntes

-

Des del sector famílies es pregunta per la condició de lavabos mixtes.

S’explica com va ser el procés, es va detectar certa incomoditat per part d’alguns nens i
nenes per tenir intimitat, no pas per temes de gènere.
S’ha parlat amb els infants, i ells han trobat la solució de posar una separació per tenir la
tranquil·litat d’estar amb calma al lavabo. Hi ha un lavabo amb un dipòsit per tampax i
compreses, per a aquelles nenes que ja tenen la menstruació.
A hores d’ara les mesures presses han estat molt satisfactòries.
-

Proposta des de Cuina:

Des de l’empresa de cuina de l’escola es va proposar oferir un berenar saludable a les
famílies. Aquests berenar constava de diversos entrepans Un cop explicat i compartit en
CE, els membres d’aquest, mostren desacord donat que:
*No es garanteix que les famílies que consumeixen aliments poc saludables facin ús del
servei.
*No es garanteix la igualtat de condicions entre totes les famílies
* Dificultats en gestionar les diferents actuacions que porta a terme l’empresa de cuina.
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I, sobretot, el Consell Escolar va valorar que l’Escola no podia esdevenir un espai a on
desenvolupar activitats econòmiques amb ànim de lucre.
-

Futbol:

Es planteja, des del sector pares, hi ha un neguit al voltant de l’estona del migdia i la
gestió del futbol.
S’informa que a l’estona del migdia hi ha futbol, un espai per dibuixar i estones d’espais
tranquils per xerrar, llegir, i compartir amb els amics.
S’informa que només són dos dies de futbol al migdia, que hi ha diversos espais tranquils,
i que quan tinguem consolidat el projecte de millora del jardí hi haurà més oferta. S’està
elaborant una llista de material, i des del claustre ja s’ha parlat d’aquest tema i dels jocs
cooperatius.
Es traspassa que recollint les veus dels alumnes, al Consell d’Infants ha demanat que no
es permeti jugar a futbol amb materials diversos els dies que no hi ha pilota al jardí.
-Institut
Hi ha una plataforma, que ja ha aconseguit més de 1.300 signatures, per aconseguir un
nou institut al barri.
Hi ha una previsió que es comenci el projecte de construcció de l’institut l’any 2018 per
tenir-ho el curs 2019-2020. Per tant els alumnes de l’escola, que són els grans de la
comunitat de grans, a hores d’ara, no tenen garantida una continuïtat educativa.
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Sense més intervencions es tanca la sessió a les 20.10 hores

Barcelona, a 8 de Novembre 2016
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