
Resum del consell escolar del 2 de desembre de 2015, amb el següent 

ordre del dia: 

 

1. LECTURA I AROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR 

2. MODIFICACIÓ I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST 

DEL CENTRE 

3. INFORMACIÓ SOBRE XARXA LLIBRES 

4. INFORMACIONS DIVERSES A L’ÒRGAN COL.LEGIAT 

5. PREGS I PREGUNTES 

 

 

El consell comença amb la lectura i aprovació de l´acta del Consell 

anterior celebrat el darrer mes d’octubre. 

 

A continuació s’ informa als membres del consell que el pressupost que 

apareix en la PGA té algunes errades i l’equip directiu l’ha modificat. El 

nou és presentat al consell i queda aprovat. 

 

Respecte al punt 3 de l’ordre del dia, la direcció informa de com estan i 

on s’han de fer el tràmits per a sol·licitar l’ajuda de llibres. També 

s’informa des de direcció que han repartit la documentació per a poder 

fer-ho. Per altra banda, encara no han rebut informació de com es farà 

a final de curs la segona part d’aquest procés. 

 



En el punt 4 de l’acta, s’informa als consellers de les següents 

qüestions: 

1. El centre ha rebut 1.500€ del pla de formació del professorat. 

També s’informa que durant el present curs està previst formar-

se en la PDI (pissarra digital), Comunitats d’aprenentatge i 

Mildfullnes. 

2. La comissió de menjador presenta els requisits que han de 

complir les famílies que sol·liciten optar a les gratuïtats de 

menjador, les quals són aprovades i queden de la següent 

manera: 

 

Requisits per ha sol·licitar la gratuïtat 

- Haver sol·licitat i no gaudir de qualsevol de les ajudes que les 

diferents institucions donen (conselleria i ajuntament). 

- Ser famílies en situació de risc tal com: no tindre la nacionalitat 

espanyola, ser víctima de violència de gènere, xiquets amb dèficit  

en la cura familiar apropiada (amb informe previ), famílies 

monoparentals. 

 

Aprovats el quals la comissió de menjador es compromet a revisar altres 

casos per a poder repartir, si s’escau, la resta de gratuïtats (el centre 

disposa d’un total de 8). Al mateix temps es recorda que ja hi ha dos 

alumnes que gaudeixen d’aquesta gratuïtat. 



3. La direcció informa de la publicació del RD 1058/2015 de 20 de 

novembre que regula les proves d’avaluació finals per a l’educació 

primària. 

4.  A continuació, s’informa de la situació disciplinària en el centre. 

5. Respecte al projecte de MÙSICA, per al qual el centre havia demanat 

ajuda econòmica, no ha sigut aprovat. La direcció informa que durant el 

proper curs es tornarà a sol·licitar i que mentrestant es faran les 

activitats i propostes que no requereixen inversió econòmica. 

6. La secretaria informa que per ordre de la inspecció, han de ser 

publicats només els acords dels consells escolar. En aquest punt, la 

representat de l’AMPA informa a la presidenta i diferents membres del 

consell escolar que en la pàgina web de l’associació es penjaran tant els 

acords com els resums que ella redactarà. 

7. S’aprova connectar el WIFI del centre per a facilitar les diferents  
 
tasques docents. 

 
 
 

I sense més assumptes que tractar, s’alça la 

sessió. 

 

Bétera a 2 de Desembre del 2015 


