Resum del Consell Escolar de 22 de gener de 2013.
Assistents: Toni Soriano, Carme Barragan, Laura Gañan, Cinta Díaz, Yolanda Jiménez, Elisabet
Olmedo, Núria Sánchez , Oriol Fernández, Eduard Giró, Anna Heredia, Mª Came Rodríguez,
Javier Garcia, Núria Aparicio, Francesc Reina i Mònica Palao.
Ordre del dia:
1-Lectura i aprovació , si escau, de l'acta del Consell Escolar anterior .
S'aprova per unanimitat l'acta anterior.
2- Constitució del Consell Escolar.
En el sector pares/mares havien 2 vacants que es van cobrir amb els dos candidats presentats,
la Ma Carme Rodríguez Manau i en Javier Garcia Rodriguez.
Del sector mestres havien 5 vacants. El mestres que van sortir escollits com a representants en
el consell escolar són: la Mercè Rodríguez, la Yolanda Jiménez, l’Elisabeth Olmedo , la Laura
Gañan Fernández i la Cinta Díaz Llauradó.
Continua com a representant de l'Ajuntament en Francesc Reina Peral i com a representant del
personal no docent Teresa Salas Botey.
En quan a la representant de l’AMPA, per designació serà la Núria Aparicio Canturri, que fins
ara ocupava una plaça com a representant.

3- Constitució de les comissions del Consell: permanent, econòmica, socialització de llibres de
text, convivència...
El director comenta que en el RRI estan detallades les tasques de les diferents comissions del
Consell Escolar . El RRI/NOFC està penjat a la web de l'escola.
Els membres que constituiran les diferents comissions seran els següents:
Comissió convivència:Toni Soriano, Carme Barragan, Javier García, Núria Aparicio,
Laura Gañan.
Comissió permanent: Eduard Giró, Toni Soriano, Carme Barragan , Cinta Díaz i Mònica
Palao.
Comissió econòmica: Oriol Fernández, Francesc Reina, Toni Soriano , Yolanda Jiménez i
Mònica Palao.
Comissió socialtizació de llibres de text: Carme Barragan, Elisabeth Olmedo, Ma Carme
Rodríguez i Javier García.
També comptàvem amb la comissió de camins escolars, que ja fa uns anys va passar una
enquesta a les famílies i va fer un buidatge dels resultats . Es creu interessant continuar amb
aquesta tasca i tornar a activar aquest projecte . Els membres d’aquesta comissió seran :Anna
Heredia i Núria Sánchez. Queda com a suplent del sector pares l'Oriol Fernández.
Sobre el tema de les obres el director comenta que demanarà una reunió als Serveis
Territorials per tal de que ens informin de quina és la situació actualment .Els pares demanen

també que es recordi a l'Ajuntament de Badalona que tal i com es va quedar en la última
reunió amb els seus representants, ells també han de demanar una reunió informativa de
l'estat de les obres. D'aquesta manera es faria una reunió conjunta.
4- Altres.
- Campanya de la cadena humana: un pare informa que es va fer una reunió dins el projecte
“Badalona es mou” en la qual es van tractar diversos temes, educatius entre d'altres. Una de
les activitats que es va proposar va ser fer una cadena humana com a protesta per les
retallades . Encara falta concretar de quina manera es durà a terme. Es debatrà aquest tema
en Claustre el proper dijous.
Els pares pregunten si els mestres han pres una decisió sobre el tema de les colònies a
P-5 o 1r . El director comenta que s'ha de debatre aquest tema en el proper claustre.
Els pares pregunten si hi ha alarma a l'edifici d'ed. Infantil. El director comenta que si
hi ha i que a més a més davant del primer robatori es van posar uns reforços a les
finestres, però tot i així han tornat a entrar i han robat una altra vegada ordinadors.
Davant aquesta situació es decideix prendre diverses mesures : portàtils amb candenat
i més il·luminació ( ja s'ha demanat però es tornarà a insistir a la regidora de districte).

