
Resum de la reunió del Consell Escolar del 20 de juliol de 2022. 

• Es llig l’acta de la reunió anterior, i s’aprova. 

• Es notifica que Cristina Tarín entra a formar part del Consell Escolar, ja que Mireia Soriano i Filo Pérez ja 

hi eren membres representants del Claustre (Cristina n’era la persona de reserva). 

• Es ratifica la continuïtat de l’empresa proveïdora del servei de menjador. Es valora la situació actual de 

canvi de Direcció i el fet que l’any passat ja es va canviar d’empresa, i que és millor mantindre-hi una 

relació a llarg termini. 

• S’aprova la cessió d’espais a l’AMPA per a fer les diferents activitats de què l’AMPA s’encarrega: 

extraescolars, escoles vacacionals, esdeveniments per a recaptar diners fons per al projecte Tots i Totes 

som Escola i la matinera. 

• Direcció ha valorat la possibilitat proposada per l’AMPA de dur a terme extraescolars en l’horari de 

migdia, i no hi veu cap inconvenient. El Consell Escolar ho aprova. 

• S’informa de la situació de la tramitació de las Beques de menjador. Fins ara, se n’han tramitat 221. 138 

han sigut ja confirmades i 83 estan encara en tràmit.  

• Dotació de professors PAM (Pla d’ajuda per a la millora). Conselleria ha dotat el centre de dos docents i 

mig extra, distribuïts de la manera següent: un professor/a de PT, un especialista d’Anglés (per a cobrir 

les hores del nou Cap d’Estudis), un docent d’Infantil (per a cobrir les hores de la nova Secretaria) i un 

especialista d’Audició i Llenguatge, atesa l’alta demanda que té el centre. 

• Atés el canvi legislatiu, el centre hi haurà d’adequar els llibres de text. El Claustre ha triat llibres de 

l’Editorial SM, perquè entén que són els que millor s’ajusten a la manera de treballar del centre. 

• Els representants de les famílies fan notar que en la llista de material i llibres distribuïda fa poc a les 

famílies falten els ISBN dels llibres de 5é i 6é. Direcció indica que es notificaran directament a les famílies 

d’eixos cursos per a no crear confusió a la resta de famílies.  

• En qualsevol cas, Direcció ha facilitat a les llibreries pròximes al centre la llista de llibres. 

• Direcció ha tramitat la sol·licitud d’una beca PIE (Pla d’Innovació Educativa) per a treballar diversos 

aspectes educatius a través de l’art. Conselleria no ha aprovat la beca, però Direcció ha decidit continuar 

amb la idea a pesar de no rebre-hi el finançament.  

• Fa poc, un representant de la Facultat de Belles arts ha proposat al centre participar d’una beca 

mitjançant la qual s’ha fixat un conveni de cooperació. El curs vinent, alumnes de Belles Arts vindran al 

centre a treballar amb alguns grups. S’hi treballaran les emocions a través de l’art i s’ha pensat fer tallers 

per a treballar les diferents corporalitats a través de l’art.  

• Els representants de les famílies indiquem que l’IVAM sempre s’ha mostrat disposats a col·laborar amb 

el centre en la programació de tallers, extraescolars i dotació de material. El Cap d’Estudis ens indica que 

durant el curs 2021-2022 ja s’ha treballat amb el museu en uns talleres en 3r. 

• El 5 de setembre, a les 9.00 h., es farà una reunió de benvinguda per a les famílies que cursaran Infantil 2 

anys i Infantil 3 anys; es demana a l’AMPA que n’acudisquen representants a les reunions per a informar 

de les activitats que l’AMPA organitza. 

• Així mateix, hi haurà també una reunió per a alumnat en transició d’Infantil a Primària, i també s’hi 

convoca a l’AMPA per a informar-ne l’alumnat nou. La data i l’hora de la reunió està encara pendent de 

confirmació. 



• Els representants de les famílies en el Consell indiquem que una part dels fons rebuts pel Projecte 50-50 

es podria invertir en la col·locació d’espills als banys del centre. És una petició que fan els representants 

de l’alumnat en el Consell Escolar de fa temps. 

• Direcció ens indica que durant el curs 2021-2022 es va fer una enquesta entre l’alumnat, i els i les alumnes 

van decidir que volien invertir en material per a dinamitzar el pati. Tot i això, es demana a l’AMPA que 

presente projectes per a la col·locació d’espills i se n’estudiarà la possibilitat. 

• Els representants de les famílies en el Consell comuniquem que cal avisar la persona que ha de substituir 

Guillermo Castelló, actual membre del Consell, ja que Guillermo causarà baixa el curs vinent. 


