Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Mestre Pla
Acta de reunió del Consell Escolar de l’escola Mestre Pla
Identificació de la sessió
Número de sessió
2016/06

Data
14 de desembre de 2016

Caràcter
Ordinari

Lloc
Sala de Mestres

Hora
17 hores

Persones assistents:
Xavier Carceller, director i president del Consell Escolar
Júlia Rojano, Cap d’Estudis
Susanna Fernández Caminero, representant pares
JuanMa Flores, representant pares
Carlos Villena, representant pares
Sílvia González, representant pares
Feliciano Rivera, representant AMPA
Carme Cubillas, representant mestres
Cristina Pérez, representant mestres
Cristina Moraño, representant mestres
Ana-Bel Atienza, representant mestres
Ivan Colmenares, representant PAS
Cristina Benet, secretària del Consell Escolar

Persones que s’excusen d’assistir-hi
M. Antònia Puig, representant Ajuntament
Montse Espàrrach, representant mestres

Ordre del dia
1.

Constitució nou Consell Escolar.

2.

Aprovació acta últim consell escolar: 2 de novembre de 2016

3.

Constitució de les comissions de treball.

4.

Informació vàries

5.

Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
1. Constitució nou consell escolar
Es constitueix el nou consell escolar donant la benvinguda a JuanMa Flores i Carlos Villena com a
representants del sector pares i Carme Cubillas i Ana-bel Atienza com a representants del sector
mestres.
També s’agraeix la participació fins avui de les persones que surten: José Gregorio Zorrilla, Miguel
Angel García, Muntsa Ustrell, Glòria Iniesta.
Es decideix que les reunions es realitzaran alternativament els dimarts i dimecres.
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2. Aprovació acta consell escolar del 9 de novembre de 2016
Aprovació de l’acta sense cap incidència.

3. Constitució comissions de treball del consell escolar
Seguint la normativa de les NOFC es creen les següents comissions:
-

Comissió econòmica: Xavier Carceller, Cristina Benet, M. Antònia Puig, Feliciano Rivera i Ana-bel
Atienza
Comissió de convivència: Xavier Carceller, Montse Espàrrach, Cristina Moraño, JuanMa Flores i
Susanna Fernández. El representant de coeducació serà JuanMa Flores
Comissió permanent: Xavier Carceller, Silvia González i Ana-bel Atienza
Comissió de socialització de llibres: Júlia Rojano, Carme Cubillas i Carlos Villena
Comissió de menjador: Xavier Carceller, Silvia González i Cristina Pérez.
Comissió de matriculació: Xavier Carceller, Júlia Rojano, Susanna Fernández.

4. Informacions diverses
-

S’ha fet la transformació WIFI a l’escola. Prèviament l’escola ha comprat un RAK perquè els que hi
havia no era correcte.
S’està instal·lant una megafonia per tota l’escola.
S’han arranjat al pati d’infantil unes jardineres i es podarà uns arbres del pati d’inicial.

5. Precs i preguntes
Es demana com està el tema de neteja. S’ha parlat amb l’institut i l’ajuntament però no es veu cap solució a
curt termini. Es torna a indicar de fer una queixa a l’ajuntament sobre aquest tema.
Es demana de fer un petit resum de l’acta del Consell escolar i es pengi a la web.
També es pregunta sobre el tema del material. Es demana de deixar un temps per acabar de valorar.

Acords
1. Es constitueix el nou consell escolar amb els canvis de 2 pares i 2 mestres
2. S’aprova l’acta del consell del 6 de juliol de 2016 per unanimitat.
3. Es creen les diverses comissions: comissió de convivència, comissió permanent, comissió socialització
de llibres, comissió de menjador, comissió de matriculació.
4. S’acorda que les reunions es realitzaran alternativament els dimarts i dimecres.

Annexos
Documents lliurats:
- Acta del consell escolar del 2 de novembre del 2016

El president aixeca la sessió a les 18 hores i 15 minuts, de la qual, com a secretària, estén aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
El president

Cristina Benet i Andreu

Xavier Carceller Pena
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