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CONSELL ESCOLAR núm 3  

ORDRE DEL DIA 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior  

2. Informacions:  

3. Preinscripció curs 20-21  

4. Plantilla curs 20-21  

5. Pla d’obertura de l’Escola al juny (fase 2)  

6. Menjador: Beques i preus màxims curs 20-21  

7. Projecte de Direcció 20-24  

8. Projecte de convivència  

9. Llistat de llibres de text del curs 20-21  

10. Material del curs 20-21 i retorn de colònies, piscina, sortides i material del 

curs 19-20.  

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior  

S’aprova sense cap esmena 

2. Informacions: 

● L’escola ha deixat ordinadors a alumnes que ho han necessitat. Els dispositius del 

Departament d’Educació es van repartir fa dos dies. 

Els dispositius de l’Ajuntament de Begues s’han repartit, majoritàriament, als 

alumnes secundària. 

● Es passarà un test avaluatiu per els alumnes de primària. Aquest test ens servirà 

per valorar l’organització que hem tingut fins ara. 

● Es passarà una enquesta per a la famílies d’educació infantil amb la mateixa 

finalitat. 

● El conserge s’ha reincorporat avui després de la seva baixa paternal. 

● Recollida llibres socialitzats a partir 15 de juny. 

3. Preinscripció curs 20-21 

Avui es pengen llistes baremades. 
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http://www.escolasantcristofor.org/


 EI: 40 inscripcions a P3, 2  inscripcions a P5 

CI: 1  inscripció a1r, 2  inscripcions a 2n 

CM: 2  inscripcions a 3r, 1 inscripció a 4t 

CS: 1  inscripció a 5è 

  Hi ha uns bessons per P5 fora de termini 

La preinscripció telemàtica va anar bé. Van venir 5 famílies a fer-la presencialment. 

 

4. Plantilla curs 20-21 

S’actua amb l’escenari de començar el curs de manera normal, per tant, tenim la 

mateixa plantilla, 31 mestres, més ½ persona aula acollida, més la persona de 

religió. Som a l’espera d’instruccions per part del Departament d’educació. 

 

5. Pla d’obertura de l’escola al juny (fase 2) 

Infantil: estada de nens/es quan les famílies no poden conciliar la vida laboral i 

familiar. De 9 a 13h. S’ha fet enquesta per saber quants vindran i han contestat 13 

que SÍ. Estaran a aules parvulari i pati d’EI. Les famílies han de signar una 

declaració responsable i portar-la el dia que vinguin amb el fill/a. 

A sisè la proposta és un acompanyament per al pas a secundària. Han de venir en 

grups de 13 alumnes. Aquest acompanyament serà dos dies a la setmana. 

En tots els casos, el curs s'acaba telemàticament. 

La resta de cursos oferiran reunions amb cita prèvia i en cas de no poder fer-ho de 

manera virtual. 

La última setmana d’escola (15-19 de juny) es faran tutories individualitzades amb 

totes les famílies via telemàtica. 

 

6. Menjador: beques i preus màxims curs 20-21 

S’obre el període per demanar les beques de menjador telemàticament. Si alguna 

família no se’n surt telemàticament ha d’anar a l’Ajuntament. 

Preu fix de menjador curs 20/21: 6,33€ 

Pre esporàdic de menjador curs 20/21:  6,96€ 

 

7. Projecte de Direcció 20-24 

El projecte es una continuació del que s’està fent fins ara. Ha passat l’aprovació del 

Claustre de professors i professores i ha estat enviat als/les membres del Consell 

escolar. 



 

8. Projecte de convivència. 

Va estar aprovat pel Claustre de l’escola.  

S’ha enviat al Consell escolar. 

 

9. Llistat de llibres de text del curs 20-21. 

● Implantació del Projecte Innovamat a tota l’escola per a treballar la competència 

matemàtica. 

S’expliquen les bases del Projecte i les necessitats tècniques i econòmiques que 

comporta. Per poder tirar-lo endavant comptem amb el suport econòmic de l’AMPA. 

Es proposa i s’aprova pujar la quota de material 30€ el curs vinent per fer front a les 

despeses de material informàtic que suposarà. Cal tenir en compte que per a les 

famílies no suposarà una pujada tan important doncs es restaran els 20€ del tercer 

trimestre del curs 19-20. 

https://innovamat.com/ca/bases-didactiques/ 

El Claustre ha rebut un assessorament que continuarà durant el curs 20/21. 

Al llistat de llibres de text apareixerà “Innovamat” en comptes del llibre de 

matemàtiques. 

● A primer passen a l’editorial TEXT La Galera també a llengua castellana i així 

unificar el català i castellà. 

● A cicle mitjà ens mantenim a l’editorial Cruïlla per treballar les llengües, però queda 

pendent de revisió durant el curs vinent. 

● S’ha tret llibre socialitzat medi CS. 

 10. Material curs 20-21 i retorn de colònies, piscina, sortides i material del curs 

  19-20 

Es retornarà un trimestre de material escolar (20€) restant-ho de la quota de 

material per al curs vinent, que quedarà en 70€ en aprovar-se l’augment en 30€ de 

la quota de material de l’escola per tal de finançar les despeses en material 

informàtic que comporta el projecte Innovamat.  

Als alumnes de sisè i els que són baixa a l’escola, se’ls farà una transferència 

d’aquesta quantitat. 

Es retornarà la part proporcional de la piscina del tercer trimestre. 

Es retornaran les sortides del tercer trimestre restant la quantitat a retornar de la 

quota del curs vinent, excepte als/les alumnes de sisè i als/les alumnes que causen 

baixa que se’ls farà una transferència. 

https://innovamat.com/ca/bases-didactiques/

