
Escola Sant Marc – Calldetenes Curs 2021-2022

ACTA Nº 217  DEL CONSELL ESCOLAR VIRTUAL DE L’ESCOLA SANT MARC DE CALLDETENES

06 Octubre  de 2021 Hora de començament: 20:00 h

Hora d’acabament:  20:45 h .

Absències:

● Txus Martínez Planavila

● Montse Sáez Solanich

Assistents:
● Andrés Romero Cabrera.

● Belén Ocaña Ortiz

● Montse Arumí Orozco.

● Abel Blancafort Bancells

● Olalla Centellas González

● Glòria Cunill Vilalta

● Jordi Ruiz Santandreu

● Núria Amblàs Molina

● Sandra de Planell Serres

● Anna Jordà Garza

● Mari Fernàndez Diez

ORDRE DEL DIA

● Presentació nou curs

● Aprovació actes anteriors.

● Beques Consell Comarcal i Beques Alumnat amb necessitats específiques.

● Memòria/PGA.

● Pla d’organització curs 2021/22

● Renovació Consell Escolar

● Informacions diverses.

● Precs i preguntes.

La direcció del centre informa que la mestra Lidia Navarro s’ha jubilat i que no ocuparem la seva

vacant doncs al novembre hi haurà eleccions al Consell Escolar.

Consell Escolar
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● Presentació nou curs

La direcció dóna la benvinguda als representants del Consell i informa que aquest curs tenim

una plantilla de 25 mestres i ½.

Hi ha hagut problemes amb la tutoria de cinquè, pero la substituta, finalment ja s’ha incorporat.

S’informa que aquest any iniciem el PAcTE/Eines pel canvi (programa d’acceleració de la

transformació educativa). Participar en el PAcTE ens implica molta feina i diferents tasques per

anar aconseguint canvis i millores educatives que farem a través del claustre i el Lab 3-12 (grup

format per 10 mestres).

S’informa que al llarg del curs anirem a veure diverses escoles. Demà hi ha una primera visita de

diversos mestres a l’institut-escola Josep Maria Xandri amb l’objectiu de veure altres realitats i

experiències. Més endavant també vindran d’altres escoles a visitar-nos. Des del PACTE ja tenim

dues facilitadores de l'institut-escola La Barnola d’Avinyó, que ens acompanyaran durant aquest

procés de canvi que durarà tres anys.

● Aprovació actes anteriors.

S’aproven les actes anteriors

● Beques Consell Comarcal (menjador i material i llibres) i Beques Alumnat amb
necessitats específiques.

La secretaria informa com han quedat les beques del Consell Comarcal i dels Ministerio de

Educación:

Beques menjador (Consell Comarcal):

- 25 de 6,20 euros

- 4 de 4,34 euros.

Beques material i llibres (Consell Comarcal):

- 20 de 60,50 euros

- 4 de 30,80 euros

- 7 de 19,80 euros

- 2 de 85,80 euros

Beques alumnat amb necessitats específiques Ministerio de Educación):

- 6 alumnes (1 infantil i 5 primària)

Consell Escolar



Escola Sant Marc – Calldetenes Curs 2021-2022

● Memòria/PGA.

La direcció del centre explica les novetats de la PGA. Informa que una de les novetats dels

objectius del Departament és la inclusió dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a les

escoles i, en el nostre cas, presentem la novetat dels tallers durant dues tardes que es faran a

primària i es barregen l’alumnat de cada comunitat.

Un dels objectius principals que presentem a la PGA és la millora en l’avaluació.

S’informa que tot l’alumnat de primària farà Colònies amb tota la Comunitat.

Un altre novetat és que es proposen patis fora de l’escola a infantil i primària.

Finalment, informa que ja s’ha recollit els resultats del formulari de la Borsa de families

voluntaries  i ja s’han adherit quinze persones.

● Pla d’organització curs 2021/22

El pla aquest any no varia massa respecte a l’any passat. S’obre l’entrada a les 8:50 i va entrant

l’alumnat cap a les classes. respecte als plans de confinament, a nivell individual dependrà de

cada família. En el cas de confinament grupal es faran diferents franges amb l’alumnat i per la

tarda hi haurà tutories per parlar a nivell individual per resoldre dubtes o donar més suport.

● Renovació Consell Escolar

La direcció informa que aquest és any d’eleccions al novembre. Aquest any hem de substituir a

tres representants de les famílies, La Núria Capdevila, la Glòria Cunill i en Jordi Ruiz. Del sector

mestres també s’ha de substituir a tres persones: la Lidia Navarro, l’Anna Lluís (substituida per la

Montse Arumí) i la Núria Amblàs.

El Consell Escolar tindrà més pes a l’hora de decidir i aprovar actuacions que fins ara. També

s’inclou la participació de l’alumnat al Consell Escolar, especialment l’alumnat de Comunitat de

Grans, on puguin compartir informació, dubtes, etc.

Aquest és l'últim consell abans de constituir el nou. El primer dia del nou es convidarà a tots els

representants que marxen i entren per fer un comiat.

● Informacions diverses.

No hi ha cap informació.

Consell Escolar
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● Precs i Preguntes.

Una representant del sector famílies demana perquè no hi ha pont l’onze d’octubre. La direcció

del centre li explica que les festes de lliure disposició les escollim conjuntament amb Folgueroles,

Sant Julià i Vilanova de Sau i que la normativa diu que s’han de repartir pels diferents trimestres.

Una representant agraeix la feina feta aquest anys a l’escola i demana que continuem en aquest

camí que hem iniciat. La direcció del centre agraeix les seves paraules en nom de tot el claustre.

Sense que hi hagi més paraules per intervenir, el director aixeca la sessió de la qual com a
secretaria, estenc aquesta acta.

Vist i plau
EL director

Andrés Romero

Lidia Navarro Boixader Montse Arumi Orozco Belén Ocaña Ortiz

Txus Martínez Planavila Sito Romero Cabrera Montse Sáez Solanich

Jordi Ruiz Santandreu Glòria Cunill Vilalta Núria Amblàs Molina

Abel Blancafort Bancells

Olalla Centellas González

Jordi Ruiz Santandreu

Mari Fernàndez Diez

Sandra de Planell Serres

Anna Jordà Garza

Consell Escolar


