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Bunyola, 23 de març de 2014 a les 16:00 h es reuneix el Consell Escolar d’aquest centre, en
sessió ordinària, amb l’assistència dels següents membres:

Mar Torres, Elisabet Abeyà, Maria Cabot, Miquela Amengual, Maria Lluïsa Quetgles, Maria
Cloquell, Lluis Coblijn, Albert Mayans, Joan Amengual i Carolina Marí, amb els següents punts
de l'ordre del dia:

Punt 1: Lectura i aprovació de l'acta anterior
Punt 2: Aprovació del projecte viatge d'estudis.
Punt 3: Reunió amb l'IBISEC.
Punt 4: Aprovació compra fotocopiadores i pissarra digital.
Punt 5: Presentació línies bàsiques proposta nou equip directiu.
Punt 6: Precs i preguntes

Punt 1: Lectura i aprovació de l'acta anterior
 
Es llegeix i s'aprova l'acta anterior.

Punt 2: Aprovació del projecte viatge d'estudis.

Desprès d'una breu explicació del cost del viatge i la part que ha d'aportar l'alumnat una vegada
descomptats els doblers dels beneficis procedents de les activitats que s'han fet durant el curs,
s'aprova el projecte del viatge d'estudis.
Na Maria Cloquell diu que li sorprèn que els pares siguin els que duen tot el pès del viatge
d'estudis i que l'escola podria aprofitar aquest per treballar a l'escola i aprendre altres coses.
El Director Joan Amengual diu que organitzar totes les activitats duu molta feina i el tutor no pot
assumir-la. A més a més es tracta d'unes activitats, l'objectiu de les quals és la recaptació de
doblers per poder reduir el cost a les famílies i per tant es normal que hi participin. 
Però també diu que tractant-se d'activitats que duen el nom de l'escola, haurien de ser
supervisades per tal d'evitar situacions poc adequades i vetllar per la participació del màxim
possible de nins i nines i de forma equitativa.
Na Maria Cloquell diu que els pares han de participar però no trobar-se sols.
Es decideix que es durà el tema de com plantejar aquesta i d'altres sortides, colònies, etc a la
propera reunió de claustre. 
Na Bet opina que les sortides de més d'un dia s'haurien de fer a tots els cicles. 

Punt 3: Reunió amb l'IBISEC.

El director explica que aquesta no ha tingut lloc ja que ha estat anul·lada i no creuen que sigui
possible dur-la a terme. Diu que s'enviarà una carta als diaris informat d'aquesta manca
d'interès per part de la Conselleria. Per tal de fer arribar la nostra opinió i aportació a la
Conselleria ja que no s'ha duit a terme l'esmentada reunió, s'enviarà una carta en la que
s'explica quina és l'escola que necessitam. A continuació procedeix a llegir la carta:

L’ESCOLA QUE NECESSITAM

Necessitam una escola

Necessitam un centre amb la dotació necessària per doble línia des d’infantil 3 anys

fins a 6è de primària, tant a nivell de recursos humans, com de recursos materials i

d’espai.

• Que tengui uns accessos adequats: que s’hi pugui arribar a peu, en bicicleta, en cotxe

o en autocar. 
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• Que hi pugui arribar el camió de bombers quan es faci un simulacre. 

• Que els cotxes que han de carregar o descarregar material (menjador, activitats

complementàries…) no hagin de passar pel mig del pati i que l’alumnat hagi

d’interropmre les sessions d’E.F. 

• Que no s’hi formi un embós cada matí, perquè  no seria un cul de sac com és ara. 

• Pel que fa a les instal·lacions: 

• Necessitam una escola que estigui a prop de les instal·lacions esportives

municipals (piscina, poliesportiu, camp de futbol). D’aquesta manera podríem

coneixer més disciplines i practicar-les en l’espai adequat, sense haver de

perdre temps per arribar-hi. 

• Que tengui un pati de dimensions adequades i que tengui un trespol adequat, on no

es facin tantes ferides a la mínima caiguda.

• Que tengui un porxo al pati on poguem sortir el temps de l’esplai, encara que plogui

• Que faciliti seguir amb els projectes de centre que tenim en marxa: hort, jardineria,

jocs de pati, etc.

• Que disposem d’unes aules de dimensions adequades: això no vol dir només

adaptades a la llei,  si no que necessitam un poc més: unes aules on poguem cabre-hi

tots els alumnes, però en les que també poguem gaudir d’altres racons per fer altres

activitats: lectura, pintura, jocs de taula, conversa… Les dimensions de les aules de

l’escola actual (l’edifici antic) tenen les mides que consideram que haurien de tenir les

de totes les escoles noves.

• Que estigui ben comunicada: que poguem anar des de qualsevol aula a qualsevol

altra sense haver-nos de banyar o passar fred, com ens passa ara. Aixi tambe

podríem exposar les feines 

• Que disposi d’espais i aules multisusos per fer-hi suports, desdoblaments, reunions

d’alumnat…

• Que disposi d’una aula de música com cal i dues de llengua estrangera. 

• Que disposi de diferents aules de suport. 

• Que tengui un menjador i una cuina en condicions. 

• Que disposi de sala de mestres. 

• Que hi hagi una aula destinada a ser la biblioteca, perquè pugui està oberta sempre. 

• Que estigui ben integrada amb l’entorn i respectuosa amb el medi ambient.

• Que tengui un pla d’autoabastiment energètic

• Que estigui ben aïllada per economitzar al màxim la despesa energètica.

• Que disposi d’una sala multifuncional per a poder-hi fer reunions i actes amb afluència

de públic

• Que disposi d’un menjador adaptat a la normativa actual que regula els menjadors

escolars, tant a nivell d’espai com d’higiene.

• Que disposi d’un local per l’APIMA. 
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Punt 4: Aprovació compra fotocopiadores i pissarra digital.

El director explica que al centre és necessària una impressora en color. De tres pressuposts el
que més ens interessa és el de Kyocera que regala, amb la compra de l'impressora, una
pissarra digital que podria ser ubicada a Infantil ja que a primària està previst que el curs vinent
es completi la dotació de pissarres. 
El preu superarà els 10.000€ a pagar en cinc anys, per tant haurà de ser aprovat pel Consell
Escolar.

Punt 5: Presentació línies bàsiques proposta nou equip directiu.

Na Cati Oliver presenta l'esborrany de projecte d'equip directiu i a les persones que el
formaran: na Cati Oliver com a directora, n' Elena Repiso com a cap d'estudis i na Mar Torres
com a secretària. 
Comenta que en el mes de frebrer el director va comunicar que s'obria el plaç per presentar
projecte. Na Cati va informar de la seva intenció de presentar projecte als coordinadors de cicle
per parlar-ne a la propera reunió de cicle i posteriorment a la reunió de claustre de dia 16 de
març, on es va demanar als mestres si donaven suport a aquest projecte amb un resultat d'un
69,3% de professorat que recolça aquest projecte.
Informa també que el projecte definitiu es presentarà al claustre i al Consell Escolar
previament a ser enviat a la Conselleria.
Na Cati diu que la seva actuació sempre estarà vincula a la comunicació i la presa de decisions
serà conjunta  i participativa.
Presenten a continuació un power point explicatiu del seu projecte.
En acabar, na Maria Lluïsa demana si pot ser rebujat pel fet que les tres persones que es
presenten siguin d'infantil . Na Cati respon que no té per què ser un problema i encara més si
no ho ha estat fins ara amb un equip directiu amb tres persones d'E.F. També explica que hi ha
un grup de mestres amb reducció i pensa que és per això que disposen de dues persones més
aquest curs. Això no té per qué canviar. La decisió d'acceptació del seu projecte serà presa per
tres membres de la Conselleria un professor triat pel claustre i un membre del Consell Escolar
que no sigui mestre.

Punt 6: Precs i preguntes

Na M.Lluïsa informa que hi ha unes jornades esportives al pati de l'escola els dies 9 i 23 de
maig. Es faran jocs populars, activitats multiesportives, psicomotricitat...
Informa també que encara no estan pagades les agendes escolars  ja que no han  rebut la
subvenció per part de l'Ajuntament .
Cara al proper curs han decidit que s'externalitzarà la gestió les activitats extraescolars i
l'escola matinera ja que no han pogut gestinonar-les com cal. A més, les situacions que es
produeixen fan que hagin d'actuar com una empressa, fent contractes, pagaments... actuacions
que poden causar problemes als membres de l'APIMA que ho duen.
En Lluís demana si es poden emplenar les pasteres de terram a Infalntil per què no  resultin
perilloses.   Aquesta terra ja fa temps que està demanada a l'Ajuntament sense què a hores
d'ara l'hagin duit.                                                                                                      

I sense més assumptes a tractar es tanca a les 17:35h la reunió  de la qual extenc aquesta
acta. 

St. Carolina Marí 
Secretària

St. Joan Amengual
Director
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