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ACTA ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR 

 
Acta núm.7                                                                                          Curs 2010- 2011 
Data: 30 de maig de 2011 
Lloc: Biblioteca 
Hora: 17.15h 
 
Assistents: 
 
Directora: Sra.  M. Dolors Farrés 
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. Sr. Félix Carnero 
3. Sra. Roser Bardís Font 

 
Representant de l’AMPA: 

1. Sra. Sonia García Bernal  
 

 Representant de personal no docent: 
1. Sra. Mercè Torras Boloix  
 

Representant de l’Ajuntament, Regidora d’Educació: 
 
 
S’ha excusat per la seva absència: 
Sra. Sandra Roldan (baixa mèdica) 
Sra. M. Isabel Reverte Molina 
Sra. Maribel Garceran 
 
 
Ordre del dia: 

1. Lectura de les actes anteriors. 
2. Punts a afegir 
3. Carta de compromís 
4. Aprovació d’una part del NOF 
5. Festa de la cirera 
6. Projecte de direcció 
7. Aprovació de sortida escolar 
8. Precs i preguntes 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               

Acords: 
 

1. Es llegeix l’ acta i s’aprova. 
 

2. S’afegeixen dos punts a l’ordre del dia :  
 
2.1.Horari escolar 2010-2011  
2.2 Pla d’Adaptació. 
 

3. Es fa arribar als representants del Consell Escolar la Carta de Compromís de l’escola 
(veure annex 8 ) i s’afegeix a l’apartat de compromisos per part del centre una esmena al 
punt 12.On diu : Realitzar el tutor o tutora, com a mínim, una entre vista al llarg del 
curs amb la família per tal de fer el seguiment aca dèmic i personal de l’alumne o 
alumna . S’afegeix Realitzar el tutor o tutora, com a mínim, una entre vista al llarg del 
curs amb la família per tal de fer el seguiment aca dèmic i personal de l’alumne o 
alumna, dins l’horari escolar, procurant conciliar l’horari família-escola.  
També s’afegeix una altra esmena a l’apartat compromisos per part de la família al punt  
6 On diu : Assistir a les entrevistes que convoqui el tutor o tutora i complir els 
acords que es prenguin respecte a l’alumne/a.  S’afegeix  Assistir a les entrevistes 
que convoqui el tutor o tutora, dins de l’horari es colar, i complir els acords que es 
prenguin respecte a l’alumne/a  
 

 
4. La Dolors explica que aquest any el claustre ha estat treballant una part, del Decret 

279/2006, de 4 de juliol, sobre Drets i Deures de l’alumnat. S’explica com està estructurat 
el document i quines són les esmenes proposades pel Claustre. S’entrega el document 
(veure annex 9), se’n fa una lectura i s’acorda aprovar-ho al proper Consell.  
 

5. Es recorda que enguany no s’ha pogut celebrar a l’escola la Festa de Sant Jordi, per 
aquest motiu, de manera excepcional, el divendres 3 de juny celebrem la Festa de la 
Cirera i aprofitem per fer tot el treball pedagògic de la Festa. 
 

6. S’exposa que el Projecte de Direcció  presentat per la Sra Dolors Farrés està aprovat i es 
comuniquen els càrrecs de l’equip directiu que cessen i les noves incorporacions. Deixa 
el càrrec de Cap d’Estudis la Sandra Roldán i el càrrec de Secretària l’Olga Baqués. Pel 
proper curs escolar s’incorporen a l’Equip Directiu : en Xavi Vázquez com a Cap 
d’Estudis i la Carme Peralta com a Secretària. 
 

7. S’aprova la sortida escolar pels nens/es de 4t, el dilluns 6 de juny al Teatre de La Passió. 
Aquesta sortida forma part del grup de treball de música, on participa en Cesc Balsells 
(mestre de música).Aquest any han treballat un musical amb el títol “Gira el  món ... el 
musical”. 
 

8. S’expliquen alguns dels canvis proposats pel Departament del nou curs escolar 2011-
2012 fruit dels estalvis en els pressupostos, 

 
9. S’explica el Pla d’Adaptació proposat pel centre pels nous alumnes de P3 i s’acorda fer 

un nou Consell Escolar abans del 15 de juny per aprovar els dies concrets del Pla 
d’Adaptació, l’horari escolar i els dies de lliure elecció. 
  

10. A l’apartat de precs i preguntes una mare pregunta si el proper curs els nens/es de P3 
tindran mainadera  i s’explica que, de moment, no sabem si tindrem mainadera ni TEI. 
La representant de l’AMPA comenta que es va fer el simulacre d’evacuació en horari 
d’extraescolars i que va anar bé. Explica que s’està valorant la proposta de fer dansa 
dins l’horari del migdia, la direcció de l’escola troba la proposta encertada.  
 
 

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 30 de maig de 2011 


