
REUNIÓ CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

5 de juliol de 2013

1.- Lectura i aprovació de l'Acta de la reunió del CEM

Queda aprovada per tots els presents menys una abstenció l'acta de la reunió del 15 d'abril

de 2013.

2.- Renovació del Consell Escolar Municipal: normativa

Amb la finalitat d’unificar les diferents convocatòries d’eleccions a Consells Escolars 

Municipals, la Conselleria ha publicat la resolució que estableix dues opcions per a designar la 

nova composició d’aquestos:

 

a) Celebració d’eleccions a Consells Escolars Municipals (Decret 111/1989 de 17 de juliol pel qual 

es regula el procés per a la Constitució de Consells Escolars Municipals).

b) Ratificar, mitjançant acord de la corporació local, els resultats obtinguts en la seua convocatòria 

particular.

Queda aprovat per unanimitat ratificar els resultats obtinguts a la convocatòria del nostre 

Consell Escolar Municipal.

3.- Informe Anual del CEM: Lliurament de l'esborrany realitzat per la comissió encarregada 

de portar endavant el document i determinació dels terminis de lectura i propostes i 

suggeriments dels membres del CEM.

La presidència ens fa entrega de l'esborrany tot recordant-nos que, al ser un esborrany, no 

podem fer cap publicació del mateix i que el termini de lectura i propostes i suggeriments dels 

membres del Consell Escolar serà el mes de juliol.

4.- Presentació de la Memòria de la comissió del Pla Municipal de Prevenció d'Absentisme 

Escolar.

La responsable d'educació informa dels següents punts:

- La comissió d'absentisme està formada per la presidenta del Consell Escolar Municipal, 

representants dels centres, serveis socials i psicopedagògic municipals i representants de la 

policia local.

- El programa de dita comissió està enfocat a atendre les necessitats educatives i d'absentisme.



- Dins de la comissió, enguany, s'ha dut a terme dos nous programes:

* Un destinat a 1r cicle d'infantil amb xerrades informatives per a les famílies al voltant de la

importància de l'escolarització a estes edats amb una valoració positiva per part de la Comissió.

* Un altre programa denominat "Camí a l'Escola" el qual té com a objectiu afavorir 

l'autonomia dels alumnes a l'hora d'acudir als centres escolars.

- La comissió ha realitzat una valoració general positiva de les activitats i 1 proposta de millora.

5.- Calendari escolar curs 2013-2014

Conselleria a marcat l'inici del curs per a infantil i primària el dia 9 de setembre i la 

finalització el 20 de juny.

Festius:

Festes de Nadal: del 23 de desembre a 6 de gener

Setmana Santa i Pasqua: del 17 al 28 d'abril

9 d'octubre

1 de novembre

6 de desembre

19 de març

1 de maig

Festes determinades pel Consell:

La presidència fa tres propostes:

1.- 17-18 i 20 de març

2.- 17-18 de març i 2 de maig

3.- 17-18 de març i 7 de gener

se sotmet a votació eixint la tercera opció com la més votada (1a opció, 5 vots; 2a opció, 4 vots i 

3a opció, 9 vots).

El Consell acorda el dia 20 de març com a data alternativa per si des de Conselleria marcaren 

com a festius qualsevol d'aquestes dates.

6.- Propostes i suggeriments.

Al no haver cap proposta o suggeriment, s'alça la sessió.


