
RESUM del CONSELL ESCOLAR ELABORAT PELS REPRESENTANTS DE LES 
FAMÍLIES. Reunió del 09/02/17 

1. S’aprova l’acta del dia 25 de gener de 2017.  
2. No s’aprova l’acta del 16 de novembre de 2016 perquè no hi ha  acord en la redacció 

del punt 6, tractament de la jornada contínua. Es  proposarà una nova redacció.  
 
3. S’analitza la comptabilitat detalladament i es planteja què fer amb el romanent 

corresponent al menjador, però no s’arriba a cap acord  perquè baixar el preu del menú 
suposaria una reducció mensual insignificant  per a les famílies i tampoc es pot encetar 
cap actuació de millora de les estructures de l’escola per impediments legals. S’exposa 
que  caldria organitzar-nos per demanar-ne aquestes millores a l’administració  que 
pertoque. S’aprova el balanç econòmic 2016.  
 

4. S’aprova el pressupost 2017.  
 

5. S’aprova l’autorització d’ús de les instal·lacions a Lena Esport, tot i que cal recordar als 
representants d’aquesta empresa que  l’ús dels lavabos del pati és comú per al 
participants en les activitats  esportives i per a les persones que romanen al pati, i que 
si en tanquen les portes s’hauran de fer càrrec també d’obrir-les quan qualsevol 
persona  ho necessite.  

 
6. La directora proposa que la interlocució siga a través de la representant de l’AMPA al 

consell escolar, però se li informa que, amb  la nova estructura de l’AMPA, la 
interlocució es farà a través de les  persones assignades de la comissió de Relacions 
Internes.  

 
7. La directora també exposa el malestar de la mestra que està a la coordinadora de la 

Setmana de l’Immigrant perquè al bloc de l’AMPA sembla que no es  fa esment 
d’aquest treball conjunt i que tot el mèrit és de l’AMPA. Es respon que aquesta errada 
ja està subsanada i corregida al document del blog. La comissió de la Porta Verda co-
impulsora d’aquesta iniciativa, s’ha reunit amb aquesta mestra i han quedat resolts els 
malentesos. 

 
8. La directora fa referència a “l’excés d’oferta de col·laboració que rep la coordinadora d’ 

igualtat i convivència” i reclama que traslladem a qui corresponga  que la potestat i 
responsabilitat didàctica final a les aules correspon a  les    tutores. Es respon que en 
aquesta escola som moltes famílies que volem participar, que som conscients que la 
responsabilitat és de les mestres però que ens sentim part de la comunitat educativa. 
Que ara tenim una estructura de l’AMPA amb moltes comissions i moltes ganes de fer 
coses. Es respon que la majoria de coses depenen del vist-i-plau de l’administració. Es 
demana crear un canal de comunicació entre l’AMPA i el claustre per treballar de forma 
conjunta les parcel·les on les famílies podem coparticipar.  

 
9. Es proposa posar al bloc de l’AMPA la informació que siga pública corresponent al Pla 

Educatiu de Centre, així com el futur PEC quan estiga elaborat. 
 

10. Es demana incorporar a aquest punt l’autorització del consell escolar a l’AMPA per a 
fer ús de la casa del conserge, però  s’acorda esperar a una propera reunió del claustre 
per veure si l’ús serà compartit o exclusiu de l’AMPA, per tant, al proper  consell 
escolar.  

 
11. Es proposa dinamitzar les comissions del consell escolar i una millor comunicació entre 

aquestes i les comissions corresponents de  l’AMPA. Es proposa treballar en la 
comissió pedagògica del consell escolar com hem de tractar i incorporar el laïcisme a 
l’escola.  

 
12. Es trasllada al claustre la nota llegida a l’anterior reunió del consell, en la qual es 

justificava el vot en contra del pla de jornada contínua per part de la representació de 
les famílies al consell  escolar.  

 


