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CONSELL ESCOLAR 14 febrer 2018 
 

 

REUNIÓ COMISSIÓ ECONÒMICA 

 

Ana Peris ens passà el balanç econòmic de l’any 2017 i la previsió de despeses i ingressos de 

l’any 2018. 

 

Coses a destacar: Conselleria encara no ha abonat els diners de menjador del primer trimestre 

del curs actual (de setembre a desembre 2017). 

 

El traspàs de 20.000€ del menjador al centre aprovat al Consell Escolar de Juliol 2017 s’ha fet 

efectiu a finals de 2017 

 

A l’apartat de despeses per al 2018 han inclòs el parquet de la biblioteca i de la zona d’infantil, 

la compra d’algunes tablets per a començar a incorporar-les al treball de l’aula (recerques 

internet, recursos didàctics...), la renovació de les espatlleres del gimnàs i el condicionament 

d’una de les parets per a fer-hi un futur rocòdrom, renovar lees piques del laboratori i 

reestructurar el pati d’infantil (volien comprar uns jocs gegants per al pati però els que han 

vist són molt cars. Queda pendent de mirar més coses) i condicionar una de les parets per a 

poder pintar. 

 

A la vista de la gran disposició de recursos, la representant de l’Ampa planteja la possibilitat de 

contractar una monitora més per al menjador, ja que és el moment on es produeixen més 

conflictes entre l’alumnat. Els mestres consideren que no és una qüestió de falta de personal 

sinó de manca d’autoritat de les monitores (molt per damunt de la ràtio) i creuen que caldria 

valorar què falla i com solucionar-ho. 

 

 

REUNIÓ COMISSIÓ MENJADOR 

 

Mª José explica el balanç econòmic del menjador. S’ha fet una inversió important amb la 

renovació del rentavaixelles (aprovat pel Consell Escolar) i de la cafetera. L’empresa s’ha fet 

càrrec de comprar coberts nous. 

 

Comenta que l’inici del curs va ser complicat per les beques que no arribaven, les matrícules 

fora de plaç, les remeses farragoses (molts tipus de beques, de diferents imports, combinat 

amb els que es queden dijous i els que no. Això fa que hi haja molts imports diferents a 

facturar a les famílies) 

 

Pugen les despeses de menjador. Es fa la devolució dels que no es queden des del primer dia i 

traspàs al centre dels 20.000€ aprovats pel Consell Escolar. 

 

També valora positivament la nova empresa. Destaca que la gerent realitza una visita setmanal 

de supervisió i més esporàdicament el cap de l’empresa, que proposa organitzar una espècie 

de taller amb les famílies que estiguen interessades en veure de primera mà com s’organitza el 

servei de menjador. 

 

Llegim l’escrit de Marta, que Mª José ha traslladat a la gerent, i ens comenta que vol fer una 

reunió amb Marta i totes les famílies que estiguen interessades. En aquesta reunió també es 

concretaria el tema del taller. La comissió decideix que agilitzem el tema obrint la reunió 

només als membres del Consell Escolar i el taller a totes les famílies. Si algú està interessat ha 

d’escriure al correu de l’Ampa per a buscar entre totes una data. (al consell escolar explicàrem 

això però veig que no ha escrit ningú.  
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REUNIÓ CONSELL ESCOLAR  
 

 
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors. 

S’aproven.  
 

2. Informació del balanç trimestral de menjador. 

Tenim document. 
 

3. Informació del compte anual de la gestió de 2017 i presentació del pressupost de 2018. 
Aprovat 

 

4. Revisió trimestral de la P.G.A. 
Primer cicle 90,52% aprovats 

Segon cicle 77,1% aprovats 
Tercer cicle: cinquè 66,8% i sise 79'1% aprovats 

 
Valoracions de les activitats del primer trimestre. 

Primer cicle destaca que hi ha insuficients reforços i recursos; valoració positiva de les activitats 

complementàries i del menjador. Èxit de la formació en abn a les famílies. Demanen un segon especialista PT 
ja que enguany tenim mitja jornada menys que l’any passat. 

Segon cicle. Falten recursos de suport i reforços. 
Tercer cicle, res a destacar. 

Respecte a les activitats del centre, totes han sigut positives excepte la de “Cami a l’escola”, amb una 

valoració regular: Molt temps d’espera i una festa de benvinguda fluixa. Hi ha propostes de millora. 
 

Altres valoracions de funcionament: Les quatre baixes a l’inici curs han fet que fora un poc caòtic. Sense 
reforços és complicat treballar i no hi havia especialista. També hi ha hagut moltes festes: de la Pau, 

Carnestoltes, molta paperassa... Tot s’ajunta. 
També destaquen que a l’inici de curs hi havia d’haver 7 alumnes nouvinguts, i ara n’hi ha 21, alguns dels 

quals no coneixen cap de les nostres llengües. La mestra de religió té menys horari (això repercuteix també 

en les guàrdies/reforç, etc) i la jornada de PT s’ha reduït a la meitat. Falten moltes hores. També destaquen 
que es fan desdoblaments en els grups de segon i quart, molt nombrosos.  

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

S’incorpora Maria en el lloc de Sílvia Molinero 

Es va canviar el dinar de Nadal tal com havien demanat els alumnes, de divendres a dijous, que hi ha més 
comensals 

Escrit a Conselleria sobre l’educador. Enviat sense resposta. Com que està de baixa sempre, l’han substituït a 
finals de gener però el substitut ha agafat una vacant i se n’ha anat. Sembla que la borsa d’educadors està 

buida. Mentrestant Elena està també de baixa, substituïda per Lola i una part per l’educador de l’institut. Un 

caos. 
Dels diners concedits a la Lloma pel PAM (Pla Actuacions Millora), s’ha de gastar el 80% abans del 15 de 

febrer; han comprat material de robòtica per a infantil i primària vinculat a prevenir l’absentisme. 
 

Informacions sobre les diferents comissions: 
Com. transport. S’ha fet una revisió de la normativa de l’escola i queda pendent posar en comú amb 

l’Ajuntament i l’empresa d’autocars. Comenten que hi ha molts problemes a la parada de l’Albereda quan hi 

ha mercat o altres activitats ja que no es respecta l’espai de la parada. Es farà una petició a l’Ajuntament 
d’acotar la zona.  

Com. convivència. Iniciat Protocol assetjament un alumne de quart. Inspector informat i pla d’actuació a la 
classe, tenint en compte les necessitats de l’alumne (falta autoestima i por). Al grup de sisè també es farà 

una actuació, extensiva a cinquè, per a treballar bàsicament l’empatia. 

Al pati de menjador hi ha molts problemes amb el futbol. Volen crear una com. mixta per a treballar-ho i ens 
reparteixen uns escrits per a reflexionar sobre el tema. Els trobareu als següents enllaços: 
 
http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/01/18/contra-el-imperio-del-futbol-los-patios-de-escuela-a-revision/ 
http://www.diariovasco.com/sociedad/201405/24/colegios-reorganizaran-patio-para-201405240916.html 
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Hi ha problemes també a les arreplegades del bus.  
 

Com. menjador. Es comenta tot el que s’havia parlat a la com. De menjador que teniu a dalt detallat. 
 

Com pedagògica. Sembla que hi ha famílies que volen accedir a la comissió. Expliquen que hi ha més 
suspesos a tercer i cinque perquè són canvis d’etapa. Sobre la metodologia ABN sembla que l’institut està 

obert a valorar-ho, ens passaran la prova inicial per a què la facen els alumnes en ABN i veure com va. 

 
6. Precs i preguntes.  

 
Volen activar i treballar amb la web Família de Conselleria. A banda de les notes, hi pot haver més info, tant 

de caràcter privat, entre família i tutor, i públic, entre el centre i les famílies. Sembla que ha donat alguns 

problemes tècnics: si hi ha un accent de més o de menys, ja no reconeix l’usuari i denega l’accés. Cal 
reclamar a l’escola i la secretària ho soluciona. 

 
Correus comissions. Quedem Mayte i jo per a fer-los el dimarts a les 15h. Demanem que es faça una circular 

de Telegram informant correus comissions i membres del consell. 
 

Dates properes reunions: alternem dimarts i dimecres. És difícil concretar dates. El proper serà després de 

falles  i abans de pasqua. 
 

Preguntem com està funcionant la mediació (tal com ens preguntaren a l’assemblea de socis). Està encara 
en procés de formació dintre de les Comunitats d’Aprenentatge (apartat resolució de conflictes). Estan 

esperant confirmació de dates per part de Conselleria i suposen que serà al tercer trimestre com l’any 

passat. Són 8h. Quan estiga clar ho faran públic. 
 

Respecte a la comissió lingüística ens comenten que està integrada en la comissió de les Trobades. El centre 
es farà càrrec de l’organització del Sambori i de la batucada. Han decidit comprar tambors per valor de 

1.800€ i a l’escola s’han fabricat algunes de les masses. Forma part de l’aula de música a través del Projecte 
Innovació i ha tingut molt bona acollida per part dels alumnes. La formació en batucada s’ha ampliat als 

altres cicles: comencen a treballar-ho i culmina amb la batucada del trecer cicle. 

 
 

 
 

 

 

 


