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Bunyola, 27d'octubre de 2015 a les 16,15 h es reuneix el Consell Escolar d’aquest centre, amb
l’assistència dels següents membres:

Miquela  Amengual,  Mª  Lluïsa  Quetgles,  Lluís  Barceló,  Agustina  Vilaret,  Bet  Abeyà,  Antoni
Bujosa, Maria Cabot, Elena Repiso, Catalina Oliver i Mar Torres.

Amb el següent ordre del dia:

Punt 1: Lectura i aprovació de l'acta anterior.
Punt 2: Presentació del nou equip directiu.
Punt 3: Revisió i aprovació de la PGA  2015-2016
Punt 4: Aprovació del calendari escolar. Dia de lliure elecció.
Punt 5: Informacion sobre la sol·licitud del centre per adherir-se com a centre de
pràctiques i centre col·laborador per participar en el Pràcticum de Magisteri.
Punt 6: Informacions d'interès:
- Estat del centre (infraestructures, alarma...)
- Doblers aportacions famílies
-Situació obres ibisec
-Situació econòmica del centre.
- Activitats extraescolars.
Punt 7: Torn obert de paraula.

Punt 1: Lectura i aprovació de l’acta anterior.
S'aprova  per unanimitat l'acte anterior.

Punt 2: Presentació del nou equip directiu.

Catalina Oliver presenta el nou equip directiu i explica que aquest enten el Consell escolar com
una eina per dur a terme l'escola que volem.

Punt 3: Revisió i aprovació de la PGA  2015-2016

S'ha fet arribar la PGA a tots els membres del Consell Escolar ( a través del DRIVE), per tal
que la revisin i es puguin fer esmenes. S'explica que el claustre ha aprovat la part pedagògica i
que el Consell Escolar ha d'aprovar la part de gestió i organització.

Es comenten els diferents punts de la PGA. Les esmenes a tenir en compte són:
 L'acord amb l'Ajuntament  de mantaniment del jardí forestal és cada 15 dies en lloc  de

cada setmana.
 Una de les representants de les famílies i la representant de l'AMIPA demanen si el

tema dels deures d'alguna manera es veu reflectit a la PGA.
Aquest és un tema que preocupa als pares i mestres i s'inicia un petit debat. S'explica que s'ha
fet una assemblea per part de l'amipa per parlar del tema deures i que com a resum els pares
assistents demanen que hi hagi un criteri comú del centre, troben que les feinetes s'haurien de
donar de forma gradual, saber  la linea metodològica...
La cap d'estudis comenta que hi ha una feina feta per part de l'equip directiu  i per part de la la
CCP del curs anterior. Això és el que s'està aplicant enguany: una graella amb els deures i
exàmens  cada aula, ... 
Es  decideixes  seguir  treballant  aquest  tema  i  concretar  més  aquest  document  i  donar  la
informació a les famílies.
Després d'aquest debat, sorgeix el tema del menjador.

– Es parla de la coordinació del menjador. Els pares diuen que a principi de curs hi ha
hagut descordinació perquè un  nin se n'ha anat  tot  sols, es demana una mica més de
control . Els mestres expliquen que és un tema delicat perquè a mig matí hi ha canvis
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per part del pares i que si es cert que hi va haver un mal  entés entre dos germans a
principi de curs.
S'explica que l'escola segueix el següent protocol:

 - La coordinadora de menjador avisa a cada tutor dels nins eventuals.
 - Cada dia la monitora de menjador passa llista abans d'entrar al menjador.

S'aprova per tots els membres del Consell Escolar la PGA.

Punt 4: Aprovació del calendari escolar. Dia de lliure elecció.

Queda aprovat el calendari escolar essent el dia de lliure elecció dia 9 de maig.

Punt  5:  Informació  sobre  la  sol·licitud  del  centre  per  adherir-se  com  a  centre  de
pràctiques i centre col·laborador per participar en el Pràcticum de Magisteri.

S'informa que enguany som centre formador de practicants de Magisteri. Tots els tutors han
demanat practicants i per ara ja n'hi ha dos al tercer cicle d'Educació Primària.

Punt 6: Informacions d'interès: 

- Estat del centre (infraestructures, alarma...)
S'informa que l'Ajuntament ha posat una alarma al centre degut a les reiterades entrades que hi
hagut al menjador. Aquestes entrades ja han minvat a dia d'avui.
S'explican  les  intervencions  que  s'han  fet  per  part  de  l`Ajuntament  pel  que  fa  a  les
infraestructures  del  centre,  i  que  s'ha  arribat  a  un  acord  on  algú  de  la  brigada  passarà
quinzenalment per ajudar-mos amb el jardí forestal.

Es demana a l'Ajuntament com està el tema de la plaça del conserge i aquesta explica que està
per extingir. S'explica a l'Ajuntament la necessitat que té el centre de comptar amb aquesta
figura i es demana si es pot fer alguna cosa per canviar aquesta situació.

- Doblers aportacions famílies.
S'explica que l'aportació de la conselleria i les aportacions de les famílies no són suficients per
poder assumir alguns dels projectes que es volen posar en marxa i que cara a l'any que ve
s'incrementarà la quota.Es proposa fer un pagament fraccionat.
A més s'explica que l'escola ha hagut de comprar una centraleta nova mitjançant un renting.
Enguany s'aprova 40 euros per Educació Infantil i 25 per Educació Primària.

- Situació obres Ibisec.
S'informa de la reunió prevista per la setmana següent on hi haurà els membres de la comissió
de l'escola Nova juntament amb l'Ajuntament.

-Activitats extraescolars.
S'explica que hi ha diferents activitats de dilluns a dijous i que l'organització de les activitats ha
anat molt bé fins ara.

 Punt 7: Torn obert de paraula.

- L'AMIPA comenta que alguns pares han demanat si es poden fer fotografies de Nadal als
infants per part d'una fotografa.  Alguns membres del Consell Escolar pensen i expressen que
les poden fer els mateixos pares.Es diu que es comentarà al claustre.

També fan saber que hi ha una reforma de la llei que farà que l'AMIPA hagi de pagar l'IVA  en
canvi l'escola quedaruia exempta. Es decideix esperar per veure com va el tema d'aquesta
reforma i se'n tornarà a parlar.
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- L'Ajuntament explica que hi ha una sèrie d'activitats culturals gratuïtes dirigides als infants al
llarg del mes de Novembre.

No havent-hi altres assumptes a tractar i essent les 17.15  hores s’aixeca la sessió de la qual,
com a secretària, estenc aquesta acta.

Catalina Oliver Servera
Directora

Mª del Mar Torres Rosselló
Secretària
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