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FULL INFORMATIU ALS PARES I MARES NÚM. 4       23 de novembre de 2016 

 

1. ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR (2) 
 

Havent-se convocat ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR per renovar una part dels 

seus membres, us volem informar dels assumptes que, entre d’altres, hem tractat i/o aprovat 

des de les últimes eleccions al novembre de 2014: 

 Infraestructura: Adequació del pati nou, tendals al pati,... 

 Projectes de diferents activitats educatives a la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament 

(Agenda 21 i agenda 21+, teatre, projectes educatius i activitats de Ciutat i Escola) i 

projectes a la Generalitat (Pla estratègic per a la millora del servei educatiu 2010-14, 

pla de consum de fruita a l’escola, Pla Català de l’Esport que lliga les activitats 

esportives escolars i extraescolars), programa reutilització de llibres de text., el 

programa d’activitats extraescolars a través del projecte “L’esplai a l’escola”, etc 

 El pressupost del centre i el rendiment de comptes, previ informe de la Comissió 

Econòmica, i mesures encaminades a incrementar-lo.  

 Evolució dels pagaments als comptes dels cicles a nom de l’AMPA (on feu els 

abonaments de material, sortides, colònies,…) i al compte del menjador, previ informe 

de la Comissió de deutors. 

 El Pla Anual de cada curs, incloses les sortides i colònies, així com el servei de 

menjador i les activitats i serveis extraescolars que porta a terme l’AMPA; i la 

Memòria d’aquest Pla que servirà per dissenyar el Pla Anual del curs següent. 

 El calendari escolar. 

 La regulació de la convivència: protocols, resolució de conflictes i sancions als 

alumnes. 

 Seguiment de la reutilització de llibres de text. Només compreu aquell material 

curricular on els nens han d’escriure i alguns dels llibres de text que es canvien.  

 Matriculació. 

 La guardiola solidària. 

 La gestió del menjador escolar. 

 El disposar de pare/mare delegats de cada nivell educatiu com a enllaç cap a l’AMPA. 

 

L’última reunió del Consell, ha estat el passat 14 de novembre  

 

Al Consell Escolar funcionen aquestes comissions fixes: 

- Comissió permanent 

- Comissió econòmica 

- Comissió de deutors (dels pagaments que feu les famílies) 

- Comissió de convivència 

- Comissió de menjador 

- Comissió guardiola solidària 



  

El Consell Escolar està format per 19 membres: 
 

EN CONCEPTE DE: NOM I COGNOMS DELS 

QUE CONTINUEN 

NOM I COGNOMS DELS 

QUE SURTEN
1
 

 

 

Director  (President C. Escolar) 
 

Ildefonso Cardo Muñoz  

Cap d’Estudis Montserrat Simó Martínez  

Secretària (Secretària C. Escolar) Maria Pla Salas  

Representant Ajuntament Núria Sales Mallafré
 

 

Representant PAS
2
 Sonia Costa Pérez  

Representant PAE
3
 Yolanda Noriega Tenorio  

Representant de l’AMPA
4
 Olga Pérez Bonet  

Representant dels pares i mares Gemma Fontcuberta Silva  

Representant dels pares i mares Florencia R.Garcia Bermúdez  

Representant dels pares i mares Yolanda Hidalgo Martínez  

Representant dels pares i mares  Sergi Gil Bastons 

Representant dels pares i mares 
 

Sònia Plaza Pallerola
 

Representant dels pares i mares  Silvia García García 

Representants dels mestres Sunsi Rabella Terés  

Representants dels mestres Ricard Masferrer Clarà  

Representants dels mestres Eloy Garcia Garcia  

Representants dels mestres  Bea Trallero Moreno 

Representants dels mestres  Esther Jiménez Martínez 

Representants dels mestres  Amor Rodríguez Garcia 

  

Aprofiteu la possibilitat que teniu de votar uns/es representants i recolzeu-los amb la vostra 

participació. Cal que les vostres opinions arribin a l’escola. 
 

S’han presentat aquests candidats, que podeu veure als cartells penjats als taulers d’anuncis 

de l’escola: 
 

Sra. VANESSA GIL (filles a P4 i 1r)  

Sra. SILVIA PORTERO (filla a P4) 

         Sr.  JESÚS SALINAS (fill a 3r) 

         Sra. SILVIA SIMÓN (filla a 2n) 

          

         
 

 
 

 

 

 

 

Atentament, 
 

           Equip directiu i AMPA 

                                                
1
 Han finalitzat el període pel qual van ser elegits o ocupa la vacant d’ algú d’aquests. 

2
 Personal d’Administració i Serveis. 

3
 Personal d’Atenció Educativa. 

4
 Associació de Pares i Mares  dels Alumnes. 

 

    VOTEU EL DIMECRES 30 DE NOVEMBRE: 
 

            - Cal portar el DNI. 

            - Cadascú només pot votar per si mateix: no pot portar el vot d’un altre. 

            - Podeu votar mare i pare. 

            - Cada mare o pare pot votar un màxim de 3 candidats.  


