
21/2/2022

Assistents:

Sheila, Monica – Carlit

Cristina – 9 graons

Sara – Encants

Xavi - Fort Pienc

Anna – Gaia

Nuria – Concepció

Noemi - Fructuós

Isabel - Ramon Llull

No presents :

Tabor

Père vila

Grup de treball decret inclusio – estatus –

Es realitzará de nou una reunió amb la AFFAC, l’AFFAC contactarà amb les diferents
coordinadores per comunicar.

Altres temes AFFAC

Es comenta si algu va anar a la Assamblea  de l’AFFAC.

Es comenta sobre la APP de gestió, Encants comenta que just han contractat una (no la de
la AFFAC)

Consell escolar, com arriba, que es comparteix, etc

Feedback consell: Al Carlit s’ha demanat que les comunicacions siguin des de l’escola.

Acords als que s’arriba si que es pot compartir.



Les deliveracions són reservades, no es poden compartir.

● Encants les té publicades a la web amb usuari/Pwd. Si que la persona del consell del
AFA fan previes amb visió AFA.

● 9 Graons les va penjant a la web però amb bastant retard.
● Carlit comparteix la data del consell amb les families i els demana temes que els

interessin comentar i després fan retorn a les famílies amb feedback.

Quotes :

● Encants 50€ per familia i es pot fraccionar en dos pagaments
● Fort Pienc 50 € per familia
● Fructuos 45 € per familia
● Gaia: 30€ per familia
● Carlit 54 € per familia
● Concepció: pdt
● Ramon Llull: 40€
● 9 Graons: Primer any 40€, fins a 2021 50€ aquest any 40€ per familia.

Es completarà de nou el excel de graella de costos.

Places instituts:

No hi prous places de publica.
Institut escola – en ppi son continuació i el que quedi per alumnes que hagin quedat sense
primera opció.
08077149 Institut Escola Eixample centres adscrits: 08052670 Escola Auró 08001807
Escola de la Concepció
fructos te adscrit l angeleta Ferrer a partir del 24
Tornar a demanar sessió amb el Consorci – Clara Balaguer – Manca de places públiques,
mobilitat del personal, etc.
Pla a 10 anys, quin és l’estat ?
Institut de referencia, com avança aquest tema?
Sara d’encants envia l’email per demanar la reunió. cbalaguer.ceb@gencat.cat ;
eesclapes.ceb@gencat.cat
Caldria que concretessim des de la coordinadora que entenem per institut de qualitat.
Seguiment dels punts al consell escolar municipal.

Propera reunió:

Virtual: Organitza Ramon Llull – 21 de Març.
Acta.


