
 

  

 
ACTA ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR 

 
Acta núm.6                                                                                          Curs 2010- 2011 
Data: 1 de març de 2011 
Lloc: Aula de 5è 
Hora: 17.15h 
 

Assistents: 
 
Directora: Sra.  M. Dolors Farrés 
Cap d’estudis: Sra. Sandra Roldan 
Secretària: Olga Baqués 
 
Representants del sector mestres: 

1. Sr. Xavier Vázquez Chimeno 
2. Sra. Carme Peralta Gámez 
3. Sra. Nunun Marsà Guillemain 
4. Sra. Marta Cabezas  Juan  
5. Sra. Anna Mangado Llach 

 
 
Representants del sector pares i mares: 

1. Sra. Gemma Palet Tort  
2. Sra. M. Isabel Reverte Molina 
3. Sr. Félix Carnero 
4. Sra. Roser Bardís Font 

 
Representant de l’AMPA: 

1. Sra. Sonia García Bernal  
 

 Representant de personal no docent: 
1. Sra. Mercè Torras Boloix ( nova incorporació) 
 

Representant de l’Ajuntament, Regidora d’Educació: 
1. Sra.Maribel Garceran 

 
S’ha excusat per la seva absència: 
 
 
 
Ordre del dia: 

1. Lectura de les actes anteriors. 
2. Punts a afegir 
3. Tancament de l’exercici econòmic 2010 
4. Presentació del Pressupost econòmic 2011 
5. Informació de Preinscripció 
6. Carta de Compromís 
7. Aprovació de sortida escolar 
8. Precs i preguntes 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                         

Acords: 
 

1. Es llegeixen les actes i s’aproven. 
 

2. S’afegeixen tres punts a l’ordre del dia : Psico dels nens/es de la Llar a l’escola, 
activitat extraescolar de tamborí i Comissió d’elecció de directors. 
 

3. Es presenta el tancament de l’exercici econòmic del 2010 i s’aprova. 
 

4. Es presenta el Pressupost econòmic del 2011 i s’aprova. 
 

5. S’informa del nº de preinscripcions pel curs 2011-2012 : 
 

 P3 : 52  

 P4 : 1 

 P5 : 1 

 4t : 1 

 6è : 1 
 

6. La Dolors explica en què consisteix la Carta de Compromís. Llegeix una part del Decret 
d’Autonomia de Centres, fa arribar una documentació als integrants de la Comissió de 
Convivència i s’acorda la manera de treballar-la. L’AMPA  i  el Claustre, treballaran, 
durant un mes, què esperen les famílies de l’escola i a què es comprometen. El dia 1 
d’abril es reunirà la Comissió de Convivència i amb el treball de les dues parts intentarà 
començar a redactar la Carta de compromís i el Consell escolar ho anirà aprovant per 
parts. 
 

7. S’aprova la sortida escolar pels nens/es de P3 a Can Castellví (Visita a la granja), el dia 
24 de març. Aquesta sortida s’emmarca dins del Projecte “El nom de la classe” 

 
8. La representant de l’AMPA explica la nova activitat extraescolar ofertada per l’AMPA: el 

tamborí. El responsable és en Xavi Vázquez, s’han inscrit 8 alumnes dels cursos de 3r, 
4t i 5è i es farà el divendres de 17.05h a 18.05h. El material necessari per dur a terme 
aquesta activitat es pagarà a mitges entre l’AMPA i l’escola. També explica que s’està 
preparant una sessió de tamborí pels pares i mares. 
Més endavant, es farà una trobada d’un cap de setmana de Tamborí a l’escola, caldrà 
notificar-ho amb temps a l’ajuntament per reservar l’espai. 
 

9. S’informa als membres del Consell que els alumnes de la Llar El Serralet utilitzaran la 
sala de psicomotricitat els dimarts i els dijous al matí. Les mestres del Serralet han 
vingut diferents dies a veure com fèiem les sessions. Han començat el mes de febrer  i 
es valora molt positivament. Es demana disculpes per no haver informat abans al 
Consell escolar. 
 

10.  S’informa que aquest any s’acaba el període de Direcció de la Sra. Mª Dolors Farrés, 
s’ha de renovar el càrrec i el Consell Escolar ha de triar tres representants per formar 
part de la Comissió d’Avaluació. Els membres triats són : Roser Bardís, Fèlix Carnero, 
Gemma Palet i Sònia Garcia (suplent). 
 

11. A l’apartat de precs i preguntes s’exposa l’inconvenient que representa  que els nens i 
nenes juguin amb pilota de cuir davant de l’escola. La representant de l’ajuntament es 
compromet a fer una notificació a les famílies del centre, recordant que no es pot jugar 
a futbol a la via pública. 
També, es comunica als membres del Consell que els nens/es no poden fer ús del 
rocòdrom fora de l’horari escolar i sense la supervisió d’un adult. El centre es 
compromet a penjar un cartell. 
 

Sense cap més suggeriment es tanca la sessió a les 19.00h. 
 
Olga Baqués                                                                          Vist-i-plau de la directora 
Secretària                                                                               Mª. Dolors Farrés 

 
 
 

            Torrelles de Llobregat, dimarts 1 de març de 2010 



 

  

 
 
 


