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RESUM DEL CONSELL ESCOLAR DEL 23 MAIG DE 2016 
 

Ordre del dia:  

 

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

2. Arranjament escolar i procés d'admissió curs 2016/17. 

3. Aprovació del pressupost de reparació dels sanitaris. 

4. Informacions a l’òrgan col·legiat. 

5. Precs i preguntes. 

 

 

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

Després de la lectura de l’acta del consell anterior, s’aprova per unanimitat. 

 

2. Arranjament escolar i procés d'admissió curs 16/17. 

La Direcció informa que no apareix el grup habilitat en castellà en ITACA. També s’informa que 

en l’arranjament definitiu i amb l’eixida de tres grups de sisè queda el mateix nombre de grups 

per al pròxim any. El centre considera que el més provable és que el curs pròxim es desdoblen 

els grups que cursen tercer, passant de dos a tres durant el curs escolar 16-17 en 4t de 

primària. 

També s’informa del nombre de sol·licituds de matricula que fins al moment han arribat al 

centre. 

 

3. Aprovació del pressupost de reparació dels sanitaris. 

Degut a l’increment del pressupost en les obres de reparació del sanitaris, cal aprovar en 

consell escolar el nou pressupost. Queda aprovat per unanimitat dels presents. 

 

4. Informacions a l’òrgan col·legiat. 

S’informa que ja ha arribat l’ordre que regula el segon plaç de “Xarxa llibres” i que el centre 

anirà  informant a les famílies de quins són els diferents passos a seguir d’ara endavant. 

 

5.  Precs i preguntes. 

- La presidenta informa que els alumnes del centre demanen que s’arreglen els desperfectes 

del patí de jocs (“torre en barra”) 

- La representat de l´AMPA  qüestiona el perquè ha d’assumir el centre les despeses de l’obra 

dels sanitaris, sent  l’ajuntament el titular i responsable de les instal·lacions del centre. El 

representant de l’ajuntament allí present argumenta diferents coses, com ara: “...que no es 

tracta d’un espai que utilitzen el alumnes”, “…que no són obres de manteniment sinó que són 

de reforma” i finalitza el seu argument dient que “…l’ajuntament no te diners per a assumir-

ho.” 

- Se informa que durant els mesos d’estiu es faran obres en els sanitaris del patí o gimnàs. Els 

quals si que correran a càrrec de l’ajuntament. 

- La presidenta informa que els alumnes d’infantil estan encara sense ombra degut a les 

irregularitats de la pèrgola. La representant de l´AMPA pregunta perquè està encara així 

aquesta estructura (il·legal segons la conselleria) i qui ha de fer la cata per a donar-li viabilitat 

i ús. El representant de l’ajuntament argumenta que no és responsabilitat d’ells i que 

l’arquitecta de l’ajuntament no té perquè fer-ho. 

Davant la postura presa des de l’ajuntament en les qüestions abans esmentades, els membres 

del consell decideixen presentar un escrit per registre a l’ajuntament i a Conselleria, demanant 

les millores necessàries del centre. 

 

I sense més assumptes que tractar, s’alça la sessió. 

 

 


