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Acta de la reunió de Consell Escolar del CEIP Joan Maragall 
Sessió número: 2/2019-20 
Data: 30/01/2020 
Horari: 16:45h – 18:00 
Lloc: Sala de mestres 
 
Hi assisteixen: 
 
Equip Directiu:  
 
Sra. Gemma Requena Colominas (Directora) 
Sra. Marina Crespo Biscarri (Cap d’Estudis) 
Sra. Glòria Menéndez Pardillos (Secretaria)    
 
Sector Mestres:  
 
Sra. Lidia Villarroel Garrigós 
Sra. Marta Sáez García 
Sra. Isabel Clara Díaz Martín 
Sra. Begoña Domínguez Ojer 
Sra. Lola Ruíz Valcàrcel 
 
Sector Pares:  
 
Sra. Verónica Carrera Carrera 
Sra. Elena Fernández Díaz 
Sra. Maria Elena Flores León 
 
 
Representant AMPA:  
 
Sra. Míriam Fernández Pinazo 
 
Representant Ajuntament :  
 
Sr. Francisco Javier Ruiz Escobar 
 
Pers. Adm. i Serveis:  
 
Sra. Eva Cucalón Gómez 
 



S’han excusat d’assistir: 
 

Sra. Noelia Rodríguez Tapias (mare) 
Sra. Ruth Merlo Benítez (mare) 
 

 

 
Ordre del dia: 
 
   Lectura i aprovació, si escau de l’acta del Consell anterior. 

 
 Liquidació de l’exercici 2019 i pressupost del 2020. 

 
 Informacions: 

 
- Aprovació de la renovació del pla d’acollida de l’escola 
- Informació sobre el pla de convivència 
- Portes obertes 
- Preinscripció i matrícula 
- Previsió d’oferta de places pel proper curs 

         - Torn obert de paraula 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 

 Lectura i aprovació, si escau de l’acta del Consell anterior. 
 

Durant l’últim consell escolar, es va acordar que ja no es llegiria l’acta del 
consell anterior, sinó que la enviaríem a  tots els seus membres abans 
de penjar-la a la web. D’aquesta manera, ja no cal llegir-la en veu alta 
abans de començar cada sessió. 
 

 Liquidació de l’exercici 2019 i pressupost del 2020. 
 
- La secretària comença explicant que hem canviat de banc degut als 

problemes que teníem a l’hora de fer les transferències, degut a les 
comissions que havíem de pagar i a l’estona que perdíem fent cua en 
una oficina massificada. Ara tot funciona millor: ens atenen ràpid, 
podem solucionar les incidències per telèfon, paguem molt menys de 
comissió, no hem tingut cap problema al fer les transferències,... 

- Com a escola, seguim tenint un únic compte bancari però l’AMPA ha 
reduït el número de comptes de material. Han passat de tenir 1 
compte per cicle a tenir 1 sol compte per tots els cicles. Això 
suposarà un estalvi considerable. 

- La secretària explica els ingressos i les despeses que hem tingut 
durant el 2019 i es comenten les diferents modificacions del 
pressupost. Com no s’havia pressupostat la compra de material 
informàtic, s’han hagut de modificar diferents partides per poder 
encabir aquesta despesa. 

- L’escola ha gastat uns 12.000€ per dotar les aules d’ordinadors 
portàtils. 



- S’agraeix a l’AMPA la seva col·laboració, ja que han comprat els 
videoprojectors d’infantil, les tablets i el moble-carregador per 
guardar-les i carregar-les. En total, uns 12.000€ més. Així, doncs, 
s’han invertit uns 24.000€ en material informàtic per l’escola. 

- La secretària explica que, ha elaborat el pressupost pel 2020 tenint 
en compte les modificacions que ha hagut de fer durant l’any 2019. 

 
 Informacions: 

 
 

1. Pla d’acollida. 
El pla d’acollida és el conjunt d’actuacions que el centre educatiu posa 
en marxa per tal d’acollir a qualsevol membre de la comunitat 
educativa (personal del centre, alumnes, famílies,...). Enguany l’hem 
actualitzat. 
Fa uns dies, la directora va fer arribar al consell el Pla d’Acollida 
perquè el poguessin llegir abans de la seva aprovació. Durant la 
sessió, la directora el presenta formalment. 

 
2. Pla de convivència. 

La directora presenta l’esborrany del Pla de Convivència.  
 

El Projecte de convivència reflecteix les accions que el centre educatiu té 

previstes  per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes. En 

aquest sentit, el departament d'ensenyament posa a l'abast de tots els 

centres educatius una aplicació informàtica amb elements de diagnosi, 

orientacions i recursos per elaborar-lo. 

Les accions que s’hi proposen són abordades des de tres nivells 

diferents: valors i actituds, resolució de conflictes i el marc organitzatiu. 

Així mateix, aquestes accions han d’anar adreçades a la millora de la 

convivència en tres àmbits diferents: aula, centre i entorn. 

3. Jornada de portes obertes. 

El proper 6 de març, tindrà lloc la jornada de portes obertes de la nostra 

escola. Hi haurà dues sessions: a les 9:15h i a les 15:15h. 

Enguany el període de preinscripció serà del: 23 de març a l’1 d’abril, i el 

període de matrícula: del 16 al 22 de juny. 

4. Previsió de places pel curs 2020-2021. 

Ens han informat que, pel curs 2020-21, passarem de tenir 19 grups a 

tenir-ne 17. 

 Torn obert de paraula: 
 

- Pregunten què passaria si tinguéssim prou preinscripcions com 
per omplir dos P3. La directora explica que no ho sabem del cert, 
ja que altres anys s’han eliminat aules de P3 d’altres escoles del 



municipi i es va acordar que havia de ser rotatiu. Enguany ens 
toca a nosaltres. 

- Una mare comenta que estem treballant molt bé per fomentar la 
lectura (biblio-pati, préstec de llibres,...) 

 
La Presidenta  aixeca la sessió, de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta 
acta. 

 
  

 
La secretaria      Vist i plau, La directora 
 
 
 
 
 
 
 
Glòria Menéndez Pardillos    Gemma Requena Colominas 


