ACTA DEL PLENARI DE LA COMUNITAT del 22-03-22
A les 17:40 hores del 22 de març del 2022 es reuneix de forma
telemàtica mitjançant la plataforma Meet, el Plenari de la Comunitat
de l’Escola Joan Coromines. L’equip directiu, 2 mestres
i 18
representants de famílies.
1. Aprovació de l'acta anterior.
Aprovada.
2. Presentació de la liquidació 2021 i pressupost 2022.
El balanç de l’exercici és positiu i des del sector famílies es qüestiona
quines necessitats pot tenir l’escola ja que es va arrossegant
romanent de fa cursos tot i que s’inclou al pressupost. Es proposa
invertir diners en millorar l’estètica i la funcionalitat de les aules de
primària.
El Departament pagarà alguna quota de material de l’alumnat de P3
amb NEE el curs 2022-23 (Desplegament Decret Admissió).
3. Valoració Portes Obertes i Preinscripció.
Les PO es valoren molt positivament, van assistir-hi 134 persones (79
famílies). Les jornades van ser les tardes del dimecres 23 de febrer i
el dijous 3 de març, vam fer un recorregut per l’edifici d’infantil
durant 30-45 minuts en petits grups d’entre 10 i 12 persones. Moltes
mestres dels diferents duars van col·laborar-hi i algunes famílies
també.
Pel que fa a la preinscripció, hi ha una reducció de ratio a P3. Així
doncs, l’oferta inicial és de 40 places de P3 (2 grups de 20 alumnes,
dels quals 32 són ordinaris i 8 són NEE). Hem rebut 45 sol·licituds: 29
de P3, 3 de P4, 5 de P5, 2 de 1r, 1 de 3r, 1 de 4t i 4 de 5è.
5. Comissions: Gegantó.
Hi ha la previsió que a la Corofesta de fi de curs tinguem ja el gegant
de l’escola. Es dirà El Tafaner. Portarà diferents elements decoratius
que es podran modificar i la samarreta amb el logo de l’escola. El
gegantó té un pressupost aproximat de 3000 euros, aquesta despesa
s’assumirà a mitges entre l’AFA i l’escola. Alguns grups aniran a veure
l’obrador.

6. Torn obert de paraula.
S’explica que ja està en funcionament la nova web de l’escola i es
demana la participació de les famílies. Des de la web es podrà accedir
a la pàgina de les fotografies de l’escola de cada grup classe, cada
mestra explicarà.
Es pregunta si hi ha novetats pel que fa a l’ús de la mascareta a
primària i el gel hidroalcohòlic, tot segueix igual.
També es pregunta per l’ús de les famílies del pati d’infantil a les
tardes. Tampoc hi ha canvis en aquesta mesura.
Es recorda que diumenge 27 de març es fa la festa del voluntariat.
Es recorda que dilluns 28 de març hi ha una donació de sang a
l’escola.

