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*Aquest escrit és un resum fet pels representants de les famílies al Consell 
Escolar. No és l’acta oficial del Consell. I està subjecta a esmenes posteriors que
es puguen fer en la presentació de l’acta i a errades humanes que hi puga haver. 
L’objectiu d’aquests resums és poder acostar l’activitat del CE a les famílies que 
hi estiguen interessades, fomentar la transparència i posar-nos a disposició dels 
dubtes o les propostes que vulgueu fer arribar a les i els representants de les 
famílies al Consell.

1- En primer lloc es procedeix al comiat dels antics i antigues conselleres que deixen el seu càrrec i 
són substituïdes pels càrrecs electes:

Per la part del sector de mestres s’incorporen
Emilio García
Ma Carmen Fresquet 
Olga García

Per la de la representació de famílies:
José Luis Gómez
Joan Carles Pardo
Damián Segrelles
Yolanda Jover

Com a representant de l’AMPA: María Flores

En substitució d’una baixa de representació de famílies de l’anterior candidatura: Anna Sancho.

Representant de l’Ajuntament: Andreu Romero
Representant del PAS i el PAEC: Gema Terol

2.-Merxe explica que l’aprovació de la PGA (Programació General Anual) està pendent de la 
finalització i aprovació del PEC (Projecte Educatiu de Centre) en el qual s’està treballant. Però en 
tornar de vacances es convocarà un CE per a aprovar-la perquè Inspecció ha permès deixar 
esmentada la línia de modificació en la qual es treballarà.

També que s’ha adjudicat (de moment encara provisional) una subvenció de Conselleria per al 
Foment del Pla lector de 1579,87€

3.- Calendarització de Consells i comissions. Membres de cada comissió.

Merxe informa que per a convocar correctament els consells s’ha de fer amb 7 dies d’antel·lació els 
ordinaris i 48h els extraordinaris.

Dimarts 16 de gener 2018- consell ordinari

Comissió Pedagògica i de Convivència: 18 de gener
La intenció és que es reunisca cada 21 dies, s’han d’acabar de definir i de fer el PEC i el RRI 
(Reglament de Règim Intern), hi ha prou feina. 

Famílies: Marc Brell, Almudena Navas, Amaya Ruiz, Damián Segrelles



Mestres: Maria Carmen Fresquet, Concha 
PAS: Gema Terol

Comissió Econòmica i de Menjador: 24 de gener

Famílies: Anna Sancho, Joan Carles Pardo
Mestres: Salvador Marín, Àngels Gil

Comissió d’Infrastructures: 30 de gener

Famílies:Maria Flores, Yolanda Jover, José Luis Gómez
Mestres: Olga García, Emilio García

Cada comissió definirà internament el seu calendari de reunió.

Es decideix que els consells ordinaris es mirarà que siguen la primera setmana de l’últim mes de 
cada trimestre (1 al trimestre).

Després de gener el proper ordinari serà al març, al voltant del 7 de març.

S’explica que també hi ha els ‘consells telemàtics’: extraordinaris convocats que es pot fer arribar el
vot via telemàtica o bé presencial, per a qüestions urgents.

Merxe informa que no hi ha un nombre de reunions de comissions preestablert puix que no són 
obligatòries. Es convoquen segons la feina que hi ha.

Es recorda que després de la situació amb el menjador es va decidir fer un seguiment acurat des 
d’eixa comissió per tal d’evitar situacions com la del curs passat.

Merxe explica la regulació del sistema de delegació de vots: S’envia un correu informant que es 
delega el vot a la persona a qui es delega, que l’ha de dur imprès perquè després s’adjunta a l’acta.

Es recorda també que les actes dels consells són públiques i cal que es posen a l’abast de les 
persones, algunes escoles ho fan penjant-les al suro de les informacions oficials de l’escola.

Es demana i s’acorda que les actes s’envien abans, quan es fa la convocatòria, per poder-les llegir i 
dur eixa part de la feina feta.

- S’aprova la realització de l’Escola de Nadal oferida per l’AMPA a l’espai de l’escola.
Es dóna per acabat el Consell.  


