
ACTA  DEL CONSELL ESCOLAR 
 
Acta núm.2                                                                                           Curs 2013- 2014 
Data: 7 de novembre de 2013 
Lloc: Sala mestres 
Hora: 17 h 
 
Assistents: 
 
Directora: Sra.  M. Dolors Farrés 
Cap d’estudis: Sr. Xavier Vázquez Chimeno 
Secretària: Sra. Virginia Jiménez Sánchez 
 
Representants del sector mestres: 

1. Sra. Anna Mangado 
2. Sra. Angi Baraldés 
3. Sra. Marta Cabezas 
4. Sr. Cesc Balsells 
5. Sra. Laura Cabré 

 
Representants del sector pares: 

1. Sra. Eulàlia Campderrós 
2. Sra. Annabel Torres 
3. Sr. Óscar Hernando 
4. Sra. Gemma Palet 
 

Representant de l’AFA: 
1. Sra. Sílvia Sans 

 
Representant de l’Ajuntament, Regidora d’Educació: 

1. Sra. Maria Roig 
 
Representant del sector PAS: 

1. Sra. Mercè Torras 
 

 
Ordre del dia: 
 

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior 

2. Pla Anual 2013/2014 

3. Informació sobre el Menjador (AFA) 

4. Data per comissió econòmica 

5. Valoració del començament de curs 

6. Precs i preguntes 

 
ACORDS: 
 
1. En referència a l’acta anterior, es puntualitza que no tenim un contracte de permanència amb AUSOLAN, 
sinó que es tracta d’un contracte d'1 any. En canvi, és a 5 anys el quadre d'amortització del material comprat 
(si marxen abans se n'haurà de fer càrrec l'altra empresa del que quedi per pagar del material). 

2. Respecte al Pla Anual ,l'any passat inspecció ens va demanar marcar uns objectius generals i especificar 
les aportacions que cada cicle podria fer-hi. Els objectius que com a claustre ens hem proposat són: Millorar 
la competència lectora de l'alumnat, Millorar l'ortografia arbitrària de l'alumnat i Millorar la competència 
comunicativa en llengua anglesa de l'alumnat. 

Una representant de les famílies, pregunta sobre les conferències que hem d'escoltar del Pla d'Impuls a la 
Lectura. S’explica que fa dos anys el Departament d'Ensenyament participa en aquest pla establint com a 



objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tot l'alumnat. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica per 
augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector. Aquestes 
conferències ens ofereixen orientacions, recursos, materials didàctics i bones pràctiques, perquè incorporem 
i sistematitzem estratègies lectores.  

Aprovem el Pla Anual. 

3. La representant de l’AFA informa que es farà una xerrada amb l'AFA de l'escola bressol, l'escola St.Martí i 
l'escola Can Coll sobre la lectura  el dia 4 de desembre. Es farà a l'Ateneu. 

Es comenten les normes de funcionament del menjador i amb les opinions dels diferents membres es fa 
evident que cal que regeixin les mateixes normes a l’escola i al menjador. En el moment de conflicte tenen 
un full de reflexió per tal que l’alumne escrigui què ha passat i a partir d'aquí es parli del tema. Properament 
es reunirà l'AFA, la coordinadora, i les cuineres per fer un seguiment de funcionament de la nova empresa. 

S’obre un debat sobre les normes del menjador i sorgeixen diferents opinions al respecte , s’acorda enviar 
les normes del menjador a tots els membres del consell escolar i si algú vol puntualitzar alguna cosa ho dirà 
a l’AFA, abans de la reunió. 

 Es va fer la reunió informativa del menjador el dia 30 amb força assistència i es van resoldre els dubtes. 

També s’ha fet l’assemblea de l’AFA i encara que hi va haver poca assistència, s'han incorporat 7 membres 
com a vocals a la junta. La primera junta serà el dia 28 de novembre. També hi ha 4 mares més com a 
col·laboradores. 

En relació al servei d’acollida, es comenta que potser l'espai no és el més adient. La directora diu que vam 
valorar altres espais però que l'empresa  DACOR  va comentar que en altres escoles l’acollida també es feia 
a la biblioteca. Li farem arribar aquesta inquietud a l’empresa i  tornarem a  valorar aquest servei. 

4. S’acorda data per fer una comissió econòmica, perquè hem de plantejar algunes inversions abans de 
tancar l'any.  

5. Hem començat amb 239 alumnes, 2 menys que l'any passat, 15,675 mestres, només hi ha una mestra 
nova,i una altra que estava de baixa es va incorporar fa dos dies. 

Amb l'institut no hi ha hagut problemes ,només han calgut petits ajustos (escales, passadissos...). Notem 
molt la manca d'espais (aules de racons, de fang) i quan hem de desdoblar grups ens hem hagut 
d'organitzar més i acostumar als nous espais. 

 
ALTRES QÜESTIONS: 
 

- S’informa que hem fet un pla d'intervenció per treballar l’objectiu del respecte als altres amb alguna 
classe de l’escola. Vam enviar una carta a les famílies i els mantindrem informats de com 
evoluciona. Es proposa que  si és necessari , es pugui intervenir també des de la comissió de 
disciplina del Consell Escolar. 

- L’AFA informa que avui s'han enviat les quotes dels llibres pel curs escolar 2013/2014 .S'ha de fer 
més pedagogia de la socialització dels llibres, es proposa fer un llistat de llibres i preus. Cal que 
tothom sàpiga que aquests preus són gràcies a la col·laboració de mar es i pares que venen a 
fer feines de folrar i distribució de llibres a l'e stiu.   

 
Sense cap més suggeriment es tanca la sessió a les 19:14h. 

 
 
 
 
 
Virginia Jiménez Sánchez                                                                 Vist-i-plau de la directora 
Secretària del Centre                                                                           M. Dolors Farrés Vila 


