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REUNIÓ DEL CONSELL ESCOLAR 
 
Dimecres 19 de novembre de 2014 
 
RESUM NO OFICIAL 
 
 
SEGUINT L’ORDRE DEL DIA 
1. 
Proposta menjador ecològic 
 Abans d’abordar l’ordre del dia,  s’aborda el tema de la “proposta de menjador ecològic” de 
la ma de ‘Avel·lí Rodríguez i el Jordi Marjalizo que ho expliquen amb tot luxe de detalls (tal 
com ja van fer a la darrera reunió de l’AMPA) 
 
El Consell es mostra clarament a favor de la proposta i es resolt, en primer lloc, continuar 
amb l’estudi diagnòstic per part de la Nani Moré i a partir d’aquí ja es veurà com donar-li 
continuitat. 
 
Es comunica, també, la intenció de fer una enquesta a pares/mares i usuaris del menjador 
referent al servei. 
 
 
2. 
Aprovació acta anterior 
S’aprova l’acta anterior tot després d’esmenar que l’Àngel Puig va arribar tard (en realitat va 
arribar quan ja havíem acabat i va despatxar només amb l’escola). 
 
 
3. 
Pla Anual 14/15 
S’aprova el Pla Anual 14/15 després de la corresponent presentació per part de la Mònica 
Jiménez. 
 
4.  
Projecte GEP 

La Mònica Jiménez exposa el Projecte GEP (Grup Experimental Plurilingüe) que es posa en 
marxa al cicle superior (no recordo ara si primer a sisè i l’any vinent baixa també a cinquè o 
si aquest any directament a cinquè i sisè). 
 
Consisteix en impartir part d’alguna àrea en anglès. 
No hi ha professors afegits: són els mateixos que ja tenim que s’afegeixen a la iniciativa. 
Dóna continuïtat al Arts and Crafts. 
Caldrà veure encara com fer que al Cicle mitjà també hi hagi una experiència d’aquestes 
característiques per lligar tota la primària. 
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TORN DE PRECS I PREGUNTES  
 
5.  
Circulació de vehicles a les hores de sortida i entrada, perquè el consell escolar faci 
una queixa formal a l'ajuntament. 
L’Àngel Puig ens explica que segurament demà ja tindrem una resposta, que ho ha 
gestionat amb l’alcalde que és qui té la competència corresponent. 
 
Es demana interrompre el trànsit de vehicles provinent s del’obra de la piscina en les hores 
d’entrada i sortida masiva d’alumnes a l’escola. 
 
6. 
Quin és el posicionament de l'escola davant la LOMCE? Com es veu la possibilitat 
d'acordar el funcionament del Consell més enllà del que digui la LOMCE? 
L’AMPA exposa la voluntat de que l’escola es posicioni públicament en contra de la LOMCE 
i consulta la possibilitat de que el Consell opti, en contra del que diu la LOMCE, per un 
funcionament democràtic del Consell Escolar on el sector pares conservi el vot en a presa 
de decisions. 
 
S’acorda que l’Escola accepta el funcionament democràtic del Consell i que així constarà 
en la NOF 
 
 
L’Àngel Puig expressa la conveniència de traslladar els argumetns defensats al 
ConsellEscolar Municipal. 
 
7. 
Sobre el Concert de Sta. Cecília i el sistema de pagament: mail de Isabel S. 

La directora explica que han concertat una entrevista per la setmana vinent per poder 
donar-li a aquesta mare les explicacions pertinents d’acord amb el seu mail. 
 
 
8. 
Quin és el feedback de l'escola sobre la Gran Festa Bufera? 
Positiu.  
Es veuen els errors propis de la “novetat” i ja es pararà atenció per no repetir-los. 
 
9. 
Consulta sobre la renovació del Consell Escolar. Quan toca renovar-lo i de quina 
forma? 

Tant la direcció de l’escola com l’AMPA havíen consultat aquesta qüestió. Es debat però no 
queda del tot clar com s’ha de procedir. 
També es fa cinc cèntims sobre la renúncia prevista de la Mýriam Compte que no s’acaba 
de concretar perquè la Sònia Saavedra, següent candidata, rebutja la seva col·laboració i 
no hi ha ningú més a la llista. 
La Mònica Jiménez ho acabarà de consultar (ambdos temes)  
 
 


