
RESUM ACTA CONSELL ESCOLAR (29 d’Octubre de 2.014)

1. S’aprova el  Pla de centre 2014-15, un cop afegida una sortida de 2ón el dia 10-12-14

2. Es comenta la necessitat de cercar voluntaris per formar part de Comitè Ambiental, aquest s’ha de 
crear, en breu en convocarà una reunió per tal de coordinar totes les activitats previstes en el Pla d’acció. 

3.Així mateix, també s’ha creat la comissió verda de l’escola, que està formada per mestres que faran un 
seguiment de les accions previstes en el Pla d’acció.

4. Es fa la següent aportació al Pla de centre: que s’inclogui la coordinació de mestres i  pares dins les 
activitats de la  comissió de festes.

5. S’informa del procés electoral per a renovar el Consell  Escolar. Toca renovació de mestres i de 3 
pares. Les eleccions del sector mares i pares serà el 26 /11/2014  i de mestres el dia 17/11/2014.

6.  Menjador:  l’escola  informa sobre els  primers passos en l’elaboració  del  projecte de menjador,  de 
moment es tracta d’una declaració d’intencions que caldrà anar treballant conjuntament amb totes les 
parts. 

7. Justament en aquest apartat del menjador el director comenta que la NOF també s’ha d’actualitzar, es 
fa incís en que la feina de fer el seguiment del funcionament del menjador s’ha de fer des de la comissió 
de menjador.    

8.Distribució  del  romanent  de  la  quota  de  material  del  curs  2013-14  és de  6.640,20€  .  Recollint  la 
proposta  que es va fer  a final  del  curs passat  es  proposa invertir  els  diners  de la  següent  manera: 
Ordinadors (1.440€), Projecte ambients (600€), Nova Aula de 3r (600€), Socialització (800€), Pissarra 
digital (2.000€), Piano (350€), Cicles (400€), Especialitats (400€) S’acorda que es decidirà en Claustre la 
dotació per a cada especialitat.

9.Els pares del Consell Escolar informen que properament compraran un equip de música entre l’AMPA i 
l’empresa Àmbit Escola.

10. Es comenta el problema de l’acústica del gimnàs, sembla que no hi ha molt bona sonoritat però de 
moment s’acorda esperar a fer  la  festa de Nadal  per tal  de fer una valoració,  i  en tot  cas miraríem 
alternatives  per  a millorar  l’acústica.  També es comenta que aniria  bé  un micròfon d’ambient  i  uns 
esglaons per davant l’escenari i a la llarga comptar amb una pantalla fixa per poder fer projeccions i un 
sistema d’il·luminació més potent.

11.D’altra banda s’aprova pujar la quota de P-3 amb  10€ trimestrals, ja que  no han hagut de comprar 
llibres i s’està duent a terme el projecte ambients. Per el segon i tercer trimestre es cobrarà 75€. EL curs 
vinent pagaran els 75€ els tres trimestres. Si el curs vinent es treuen els llibres dels altres cursos d’ed. 
Infantil, també es pujarà la quota 10€ trimestrals.

12.  Sol·licitud  als  Serveis  Territorials  de la  Generalitat  d’un  Institut  a l’espai  de  l’antiga  Escola  Lola 
Anglada.

13.  S’informa  que  s’han  unit  l’AMPA  de  l’Artur  Martorell  i  l’  AMPA  de  la  nostra  escola  i  també 
l’Ajuntament,  per  tal  de  demanar  una reunió  al  Departament  D’Educació  per  sol·licitar  que facin  un 
Institut a l’antic edifici de l’escola.

14. Es proposa posar una pancarta a la façana de la Riera fent aquesta demanda.

15. S’ aprova l’activitat de dissabtes puntuals, organitzada per l’esplai Diplodocus, al nostre centre.

16.  S’aprova  la  sol·licitud  per  part  de  l’AMPA de les  instal·lacions  de  l’escola  per  a fer  l’assaig  de 
l’activitat  “Nadales  Swing”,  es  demanen  dos  dies  per  poder  fer  l’assaig  a  l’escola,  el  9  i  el  30  de 
novembre al matí. Dissabte dia 13 de Desembre  es farà la inauguració dels guarniments i es demana el 
vestíbul i el menjador.

17. S’informa sobre l’estat de la sol·licitud a l’Ajuntament d’unes millores de senyalització, canvi de traçat 
del carri bici i demanda de més aparcaments per a bicicletes.



18. El director comenta  que es va fer una carta a la Sra. Montserrat Juárez, fent la sol·licitud  d’unes 
millores de senyalització, canvi de traçat del carri bici i demanda de més aparcaments per a bicicletes. 
De moment però no tenim cap resposta, ja que ens han dit que s’havia d’enviar a via pública i encara no 
hem rebut resposta.

19. Altres: 
Pel que fa a l’entorn escolar s’inclourà “ Parc de Ca l’Arnús i Can Solei “ a les NOF.
S’ha  observat  que  hi  ha  nens  fora  d’horari  escolar  corrent  pels  passadissos,  es  comentarà  a  la 
coordinadora d’extraescolars.
Referent al servei de neteja del centre, fins ara teníem 30 hores, a partir del 4 d’octubre disposarem de  4 
hores diàries més.


