
                  AMPA de la Lloma del Mas                     
               ampalloma@gmail.com  
              ampallomadelmas.wordpress.com                               

 
RESUM DEL CONSELL ESCOLAR DEL 4 MAIG DE 2016    
 
 

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

2. Seguiment de la PGA 
3. Balanç econòmic del menjador 
4. Procés d’admissió 

5. Informacions a l’òrgan col·legiat 
6. 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. Seguiment de la PGA 
El cap d’estudis informa dels resultats de la segona avaluació i de la valoració 
qualitativa i quantitativa del membres del claustre que, organitzat per cicles, demanen 

més coordinació i la necessitat de reunir-se amb més continuïtat, com a propostes de 
millora. 

 
També informa que donaran a les famílies dels alumnes que l’any passat feren 
l’avaluació diagnòstica el resultats, els quals sols tenen valor informatiu. 

 
3. Balanç econòmic del menjador. 

L’encarregada de la gestió del menjador presenta el balanç econòmic. 
 
4. Procés d’admissió. 

La presidenta explica els canvis de criteris marcats per la conselleria respecte a les 
ràtios el pròxim curs, passant a 25 alumnes en l’etapa d’infantil i a 30 en primària. 

 
5. Informacions a l’òrgan col·legiat 
 La presidenta informa sobre diferents assumptes: 

- Comissió de menjador. Malestar i mesures que s’han pres amb un treballador. 
- Comissió de convivència. Ha baixat el nombre de conflictes durant el segon 

trimestre. 
-  L’ajuntament no acudeix a fer les reparacions que des del centre es sol·liciten 

- Pla de formació en centres. S’exposen els diferents àmbits en els que s’està 
treballant per a millorar la formació dels membres del claustre (Mediació, Relaxació, 
Millores del PEC..) 

- Activitats complementàries que es realitzaran durant el tercer trimestre com ara: 
Concert de música, itinerari pel poble, etc. 

- Primavera educativa. S’informa de la participació del centre, horaris i activitats. 
 

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

 
 


