
21 d’octubre de 2014 

 

 

Acta de la sessió ordinària de Consell Escolar de Centre, corresponent al dia 21 

d’octubre de 2014. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

 

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

2.- Aprovació, si s’escau, de la Programació General Anual curs 2014-2015 

3.- Constitució provisional de les comissions del Consell Escolar 

4.-Informació sobre l'incident d'una alumna del centre amb el transport 

escolar 

5.- Informacions diverses a l'òrgan col·legiat 

6.- Precs i preguntes. 

 

 

 

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

 

Es llig i s’aprova per majoria dels presents i amb 4 abstencions, l’acta de la 

sessió anterior. 

 

2. Aprovació, si s’escau, de la Programació General Anual curs 2014-2015  

 

La presidenta llig als membres del Consell quin és el procés de tramitació, 

elaboració, redacció i aprovació de la Programació General Anual, recollit a les 

instruccions d’inici de curs. (D'ara endavant PGA) 

Es lligen els objectius del Consell Escolar, per si s’ha de fer alguna 

modificació. S’acorda canviar el que fa referència a la nova normativa, com és 

el Nou Decret de Convivència. 

Es reparteixen entre els consellers/es els documents de la PGA per tal que 

puguen ser revisats. 

Es llig l’informe sobre les instal·lacions i s’aclareixen dubtes sobre les 

activitats extraescolars. 

Respecte a aquest apartat d’activitats extraescolars es puntualitza que 

algunes dates són orientatives i que podran ser modificades. També que hi ha 

altres activitats com les oferides des de la localitat que anirem incloent segons 

es vagen ofertant.   

S’acorda incloure a les activitats programades a la PGA l’obertura de la 

biblioteca. 

Els membres del Consell Escolar donen el seu consentiment per a que s’emeta 

l’informe de ratificació de la PGA que haurà d’elaborar l’Equip Directiu. 

 

3. Constitució provisional de les Comissions del Consell Escolar  

 

Es revisen quines són les comissions que hi ha hagut fins ara i s’acorda no 

canviar-les fins que s’efectuen les eleccions al Consell Escolar. 

 

4. Informació sobre l'incident d'una alumna del centre amb el transport escolar  

 

La presidenta informa al Consell, a petició dels pares de l’alumna, de l’incident 

ocorregut amb aquesta alumna del centre i el transport escolar municipal, així 

com de tot el procés, actuacions i informes emesos per totes les parts 

implicades. 



S’informa que tal i com consta al reglament intern de l’empresa contractada 

d’autobusos, les monitores són les responsables de revisar i supervisar als 

alumnes que pugen i baixen dels mateixos. 

També es recorda que les famílies són les encarregades d’avisar a les 

monitores si s’emporten als seus fills/es a l’eixida del col·legi i no ho han 

comunicat prèviament a l’escola. 

 

5. Informacions diverses a l'òrgan col·legiat ________________________________  

 

S’informa que comptem amb un nou tauler d’anuncis que es troba fora del 

Centre i on publicarem els acords del Consell Escolar i les dates de les 

eleccions. 

S’informa que des del menjador s’ha acordat que els alumnes fixes de dilluns 

a divendres podran puntualment fer ús de les activitats dels divendres de 

vesprada sempre i quan hagen informat prèviament i amb suficient antelació. 

L’encarregada del menjador pren la paraula per donar a conèixer les 

dificultats amb les que es troben per poder retornar els diners dels comensals 

que no fan ús del menjador a partir del tercer dia consecutiu, ja que a més de 

les noves remeses i tot el control econòmic i burocràtic que suposa la gestió 

del menjador, cal afegir les devolucions dels rebuts mensuals que s’han de 

tornar a generar. Aquest mes per exemple hi ha hagut 1.033€ en devolucions. 

Si a més d’açò han d’atendre la petició de retornar els diners a partir de 3 

dies no consecutius, suposaria una tasca inacabable. També s’explica que cal 

tenir present que a la Lloma comptem amb 3 monitors/es més dels que marca 

la normativa i que per aquest monitoratge no es rep cap tipus d’ajuda i açò 

significa que és el centre qui ha d’assumir aquesta despesa. També es recorda 

que aquest curs s’ha baixat el preu del menú i que açò també s’ha de valorar. 

Finalitza la intervenció dient que des de la comissió de Menjador s'ha arribat a 

l'acord de no retornar els diners de les / dels comensals amb faltes no 

consecutives. 

La presidenta pren la paraula per contestar a la qüestió que una representant 

dels pares i mares va plantejar a la darrera reunió de Consell respecte a la 

parada d’autobús de Constitució i afig que se’ns ha informat des de l’empresa 

de transport que les monitores sols estan obligades a estar-hi 5 minuts abans 

de l’eixida de l’autobús que és a les 8.40h. I des de l’ajuntament es valora 

reubicar la parada perquè hi ha moltes queixes per part dels veïns. 

 

6. Precs i preguntes ___________________________________________________  

 

La representant de l'AMPA pren la paraula per preguntar el significat de 

l’abreviatura AiLL. Es respon que és la nomenclatura de l’especialista d’audició 

i llenguatge, també anomenat/da logopeda. També pregunta respecte al tema 

de menjador si amb alumnat fixe ens referim als comensals de dilluns a 

divendres solament o també s’inclou com a fixe a l’alumnat de dilluns a 

dijous. Se li contesta que aquesta activitat sols li correspondria als alumnes 

fixes de dilluns a divendres. 

La representant de l'AMPA vol que conste en acta que li sap molt greu que no 

es retornen els diners als comensals amb faltes de 3 dies no consecutives. 

La mestra encarregada del menjador vol que conste en acta que aquestos 

diners reverteixen en el bon funcionament i organització del menjador 

escolar. 


