
 

 
 

 

Resum reunió Consell escolar 171218 

 

 

Presentació i constitució del nou consell escolar 

 

Es fa una roda de presentacions per conèixer a tots els membtres del consell 

escolar que queda de la següent manera:  

 

    
Nombre de places  

Sectors Membres 

Equip Directiu 

Juan José Luján Climent   
 3 Marta Pino Barraza 

Jose Luis Dolz Julián 

Ajuntament 
 Helena Gregorio 
Fernández 

1 

AMPA  Daniel Piedra Moreno 1 

PAS  Ana Auñon Rubio 1 

 
Famílies 

Laura Bueno Macías  
6 Marta Molins Montserrat  

Sabrina Gracia Belpaume 

Pili Dolz Julián 

Òscar Martín Rebull 

Núria Sánchez  Sánchez 

 
Professorat 

Ana María Cano García  
6 Vanessa Porras Díaz 

Núria Soler Fores 

Josefa Bauló Soler 

Dolors Sorroche García 

Lídia Roura Ríos 

 
Total   18 
   

 

 

Comissió permanent: Laura Bueno, Vanessa Porras i equip directiu 

 

Comissió econòmica: Pili Dolz, Helena Gregorio, Núria Soler, Jose Luis Dolz i 

Juanjo Luján.  

 

Comissió de convivència: Sabrina Gracia, Marta Molins, Josefa Bauló, Dolors 

Sorroche, Marta Pino i Juanjo Luján.   
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Informacions vàries 
 

- Es llegeix la carta que s’enviarà a l’Ajuntament per demanar que hi hagi un 

policia per regular el trànsit a les entrades i sortides del carrer Pau Casals.  

 

- Avui s’han començat a instal·lar les cinc taules que l’Ajuntament ens ha ofert 

en l’àmbit dels processos participatius de la ciutadania. Es posaran tres a la 

part de davant (verge de Montserrat) i dos a la part de darrera, on estava 

anteriorment l’hort. Aquestes últimes es faran servir quan arribi el millor 

temps ja ara fa molt fred. S’explica que no s’han posat més a la part del pati 

on està la pista per no destorbar la gran quantitat d’activitats extraescolars 

que es fan per la tarda.  

 

- S’explica que les famílies de 6è van demanar una reunió al gener per 

informar-se sobre els canvis d’adscripció per al proper curs. Es farà el dia 10 

a les 16:45.  

 

- El percentatge de participació a les eleccions de l’escola, sector famílies, ha 

estat d’un 15,62%.  

 

 

Precs i preguntes 

 

Des del sector famílies es recorda que la pista continua tenint molta humitat, 

principalment els divendres a la tarda quan toca partit d’extraescolars. Moltes 

vegades es donen situacions perilloses perquè els jugadors cauen i es poden fer 

mal. També aquestes dificultats es tenen a les primeres sessions dels matins de 

l’àrea d’educació física.  
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També es parla de la pudor que algunes vegades fa a alguns lavabos. Des de 

l’escola es plantegen diferents actuacions (que afecten al centre) per millorar l’estat 

d’aquests espais:  

 

- Donar més caliu als lavabos de l’escola, amb frases motivadores, quadres 

amb imatges, decoracions pròpies del centre perquè l’usuari es senti 

còmode.  

- Incidir en la cultura de fer un bon ús de les instal·lacions i d ‘aquests espais 

en concret.  

- Posar saboneres per rentar-se les mans.  

 


