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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola  Maria Ossó
Carrer Ramon Dalmases 2-10  08870
Sitges
Tel. 93 894 07 13
a8053583@xtec.cat

CURS 2021-2022
SETENA ACTA DEL CONSELL ESCOLAR ORDINARI

Data: Dilluns 30 de maig de 2022

Desenvolupament i acords

1. Calendari de curs 2022-23.

S’aprova el calendari previst pel proper curs 2022-23 amb els dies corresponents de lliure
disposició i festius.

 
2. Extraescolars

S’informa que s’ha demanat a l’empresa encarregada de les activitats extraescolars Gat
per lleure, que s’ofereixi una activitat extraescolar de teatre de cara al proper curs per als/a les
alumnes de l’escola per a aprofitar la propera creació d’un nou teatre que han aprovat construir
a l’escola a càrrec de l’Ajuntament de Sitges.

3. Tardes de setembre.

S’informa que el Departament d’Educació, va explicar a les direccions que faran una dotació
econòmica per a cobrir les despeses del monitoratge encarregat de fer el servei de 15’30h-
16’30h. de les tardes de setembre. Per aquest motiu, el pressupost es veurà afectat i caldrà fer
les modificacions pertinents al proper Consell Escolar.

4. Plantilles.

De cara al proper curs, es preveu que ja no comptarem amb cap reforç covid i, per aquest
motiu, els cursos de 5è passaran de ser dos.

S’informa als assistents que s’ha hagut de fer un canvi de catàleg i passar una plaça amb perfil
de globalitzada d’infantil a primària.

Es preveu també que comptarem amb dues possibles excedències i 2 possibles baixes per
maternitat.
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5. Quota material/Bioioga.

Arrel de la valoració tan positiva que han fet els/les mestres de l’activitat de Bioioga i després
de veure l’evolució durant aquests darrers cursos i els beneficis que aporta als alumnes de la
nostra escola, es proposa fer una pujada de 10€ a la quota de material i sortides locals que
paguen les famílies de Primària de cara al proper curs 2022-23 per tal d’assegurar un mínim de
sessions de l’activitat de bioioga dins de l’horari lectiu cada curs escolar i que, juntament amb
els altres 10€ que estaven inclosos a la partida de de quota única de sortides i que ara
s'inclouran també en aquesta, quedarà un import total de 140€, només per a les famílies de
Primària. Queda aprovada la proposta.

6. Altres.

S’aprova continuar essent escola de pràctiques el proper curs 2022-23.

Es demana un membre representant del Consell Escolar com a representant d’igualtat
de gènere de cara al proper curs i es presenta voluntàriament la mestra Marta Boada.

S’informa als assistents que aquest estiu s’arreglarà la reixa que envolta l’escola .

Sense cap punt més ni prec ni pregunta s’aixeca la sessió.

Sitges, a 30 de maig de 2022.


