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Sessió 1: Reunió del Consell Escolar del 12 de novembre de 2018 
  

   
Ordre del dia: 
  

1.       Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
2.       Dia i hores reunions Consell Escolar 
3.       Eleccions al Consell Escolar 
4.       Memòria Anual de Centre 2017/2018 
5.       Economia menjador 2017/2018 
6.       PGA (programació general anual) 2018/2019 
7.       Reutilització 
8.       Economia escolar 
9.       Vetlladores menjador 
10.    Altres informacions 
11.    Torn obert de paraules   

  
  
1.Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
  

S’aprova l’acta del Consell Escolar anterior corresponent al 27 de juny de 2018. 
  

  
2.Dia i hores reunions Consell Escolar 
S’informa que la sessió de constitució del nou Consell Escolar serà el proper dimarts 4 de                
desembre a les 18h. Aquell dia es farà la constitució, la distribució de comissions i entre tots                 
els membres del nou Consell Escolar s’acordarà el dia i hora de les reunions d’aquest curs. 
  
3.Eleccions al Consell Escolar 
La directora informa de la propera renovació parcial del Consell Escolar de l’escola i de la                
convocatòria d’eleccions. Informa que a partir del 5 de novembre s’inicia aquest procés             
electoral. 
El passat divendres es va fer el sorteig entre les persones que formen el cens de pares i                  
mares d’alumnes per designar els membres de la mesa electoral d’aquest sector, i designar              
la persona que actuarà com a secretari o secretària. La constitució de les meses electorals               
ha de ser abans del dia 14 de novembre. 
Les votacions han de ser entre els dies 26 i el 30 de novembre, ambdós inclosos. Per tant                  
s’informa que la votació dels nous representants del sector mestres serà el dimarts 27 de               
novembre i la dels representants de les famílies al Consell Escolar serà el dilluns 26 de                
novembre de 14.30 a 17.30h, a l’entrada principal de l’escola. 
Dels sis representants del claustre de mestres al Consell Escolar de Centre, les tres mestres               
que deixen el càrrec són: la Meritxell Martí, Montse Miracle i l’Anna Sendra. 
Pel que fa als pares i mares dels sis representants (un d’ells designat per la junta de                 
l’AMPA), els/les pares/mares que acaben la seva legislatura són: l’Antonio Domínguez i la             
Pilar Matas. 
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La setmana passada es va fer la sol·licitud a l’Ajuntament i a l’AMPA de la designació dels                 
seus representants. 
El darrer dia per constituir el Consell Escolar i la presa de possessió dels seus membres és                 
el 21 de desembre del 2018, per tant s’informa que el dimarts 4 de desembre a les 18h es                   
farà la constitució i presa de possessió del nou Consell Escolar. 
  
4.Memòria Anual de Centre 2017/2018 
  
S’explica i es dóna suport a l’aprovació de la Memòria Anual de Centre 2017/2018. 
  
5.PGA (Programació General anual) 2018/2019 

  
S’explica i es dóna suport a l’aprovació de la Programació General Anual 2018/2019. 
  
6.Economia menjador 2017/2018 

  
El deixem per la propera sessió de Consell Escolar. 
  
7.Reutilització 

  
Memòria 2017/2018 
S’explica i es dóna suport a l’aprovació de la Memòria del Programa de Reutilització de               
Llibres de Text i Material Didàctic Complementari i Informàtic 2017/2018. 
  

  
Projecte 2018/2019 
S’explica i es dóna suport a l’aprovació del Projecte per a la Reutilització de Llibres de Text                 
i Material Didàctic Complementari i Informàtic 2018/2019. 
 
8.Economia escolar 
S’informa de l’assignació d’ una dotació per al finançament de llibres de text, material              
didàctic i informàtic. 
  
9.Conveni vetlladores entre Ajuntament i escola 
S’informa que aquest any encara no s’ha signat el conveni entre l’Ajuntament i l’escola, però               
que l’Ajuntament ens ha informat que oferirà durant el primer trimestre, el suport d’un              
vetllador els dimarts i dijous durant les 2h30’, ja que els altres tres dies, l’escola disposa del                 
suport de dues treballadores provinents d’un pla d’ocupació. A partir del 2n trimestre aquest              
suport s’ampliarà a tots els dies de la setmana. En el conveni també diu que aquest deixarà                 
de ser vàlid en el moment d’entrada en vigor del nou decret de menjador. 
  
10.Altres informacions 
-Informacions Departament inici de curs. 
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11.Torn obert de paraules 
-Del sector famílies, s’exposa que caldria revisar la supressió de barreres arquitectòniques a             
la part de darrera del pati, ja que les cadires de rodes es queden al rocòdrom perquè no pot                   
avançar més. La directora respon que quan s’ha fet arribar aquesta qüestió als diferents              
organismes, ens comenten que l’escola està adaptada i es pot fer l’accés per una altra               
entrada. Tot i així comenta que ho mirarà i farà arribar la demanda. 
-Del sector AMPA, es diu que hi ha alguna família que demana si hi ha alguna possibilitat de                  
posar un sostre a les escales de l’entrada de les aules d’educació infantil pels dies de pluja.                 
La directora diu que no és una demanda que sigui prioritària. 
-Des del sector famílies, pregunta al Consell Escolar “Sant Jordi, dracs i princeses...Què             
n’opines d’adaptar els contes pensant en la igualtat de gènere?”, com va fer en alguna               
sessió anterior. Novament genera un petit debat en el que ell proposa que per Sant Jordi                
canviem els personatges de gènere; la majoria del Consell escolar opinen que les tradicions              
està bé mantenir-les i que el debat que obra és molt interessant treballar-lo des de les aules,                 
però no és necessari fer-ho en el moment de la festa.  
-També del sector famílies, es pregunta sobre el tema de la calor a les aules al setembre i al                   
juny i comenta que s’hauria de fer alguna actuació, ja que durant molts dies, sobretot a les                 
aules del pis de dalt, fa molta calor. La directora recorda que després de les reiterades                
demandes, des del Departament es va fer un estudi i no estem dins del grau de perillositat i                  
van donar algunes pautes. 
Des de l’escola es comenta que continuarem treballant Ajuntament i escola per trobar una              
solució. 
-Les famílies pregunten la data de Pastorets. La directora informa que finalment serà el              
divendres 21 de desembre a l’Auditori a les 11’30h. 
-Des del sector famílies es pregunta pels arbres de l’escola. La directora informa que han               
vingut a fer controls, que els tècnics de l’Ajuntament hi estan treballant i informen              
periòdicament a la direcció. Estan a l’espera dels pressupostos de l’Ajuntament per saber             
quina intervenció es farà. 
-Des del sector famílies es recorda que falta penjar els resums de les sessions del consell                
escolar  a la web de l’escola. 

  
 
  
 


