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!
Bunyola, 7d'octubre de 2014 a les 16:45 h es reuneix el Consell Escolar d’aquest centre, en 
sessió ordinària, amb l’assistència dels següents membres: !
Maria Lluïsa Quetgles, Isabel Serra, Miquela Amengual, Maria Cloquell, Cati Oliver, Mateu 
Mercè, Bàrbara Suau, Mar Torres, Albert Mayans, Joan Amengual i Carolina Marí, amb els 
següents punts a  l’ordre del dia: !

Punt 1: Presentació equip directiu. 
Punt 2: Informacions d'interès. 
 a. Estat Projecte Lingüístic. 
 b. Estat desperfectes centre. 
 c. Subvenció programa reutilització de llibres de text. 
Punt 3: Torn obert de paraula !

Punt 1: Presentació equip directiu. 
La secretària llegeix l'acta de la sessió núm 7 ordinària. 
S’aprova per unanimitat. 
El director demana als membres del Consell Escolar la possibilitat d'afegir uns punts a l'ordre 
del dia. Els membres estan d'acord. S'afegiran a continuació del punt 2. 
En Joan Amengual nou director del centre presenta l'actual equip directiu. N'Albert Mayans és 
el nou cap d'estudis i na Carolina Marí Torres la secretària. 
A continuació demana disculpes per l'errada en la convocatòria anterior.  !
Punt 2: Aprovació calendari escolar. 
 S' informa que els dies triats  pel centre com a no lectius són: el 3 de novembre, el 2 de març i 
el 30 d'abril.  !
Punt 3: Informacions d'interès. 
       a. Estat Projecte Lingüístic. 
     El director informa que el PTIL ha estat anul·lat pel TSJIB. Ha consultat les informacions 
donades per Inspectors, sindicats i assemblea. La conclusió és que el Projecte lingüístic ha 
d'estar aprovat per la CCP, el Claustre de professors i el Consell Escolar. En el nostre cas no 
està aprovat pel claustre, per tant el nostre centre, que té l'anterior Projecte aprovat, el durà a 
terme fins a final de curs.  
Proposa la creació d'una comissió de normalització lingüística. 
Es comenta que Espanya és l'únic país de Europa en que es fa anglès infantil. 
El director comenta que enguany s'ha duplicat a les Illes el nombre d'auxiliars de conversa 
concedits i que en tendrem una al nostre centre procedent de Nova York que vendrà els 
dimecres i dijous. De moment farà el mateix horari que les professores d'anglès i més envant 
es veurà com pot ser la seva intervenció. 
       b. Estat del centre. 
    El director informa que ha fet arribar a l'Ajuntament en dues ocasions un inform dels 
desperfectes que té l’escola. Han arreglat una sèrie de coses però han quedat moltes 
pendents. No han posat els tendals del pati d'infantil en espera de passar les festes perque no 
es cremassin amb els focs artifials. Encara no han duit la terra per posar a les pasteres d'infantil 
que ja fa quatre anys que està demanada. La barrera de devora els banys de menjador es mou 
molt i pot resultar perillosa. Podrien caure i hi ha una alçada considerable. 
       Es va demanar que pintin el menjador es varen comprometre a fer-ho en una setmana. 
Han passat 3 setmanes i encara no l'han pintat. El director enviarà una altra carta i si no venen 
es farà una diada en la que pares i alumnes el pintaran. L'Ajuntament comprarà la pintura. 
       
       Han començat a posar la barrera d'infantil en la part superior per on passaven els nins amb 
el perill que això suposava. Han començat a solucionar el problema del fanal que  no està ben 
subjecte i es mou molt amb el perill de caure. El subjectaran a la paret. Els bancs d'infantil 
estan en mal estat i poden resultar perillosos, de moment no podran arreglar-los. Han pintat el 
pas de vianants davall l'escala. !
c. Subvenció programa reutilització de llibres de text. 
EL director informa que la Conselleria ha pagat el curs 2013 però deu encara els doblers del 
curs 2014. 



Curs 2014-2015 – CONSELL ESCOLAR             núm 1                                      Pag. !2

          
Punt 3: Doblers d'aportació de pares. 
El director informa que la quantitat de doblers a pagar no s'ha modificat respecte al curs 
passat ,40€ a infantil i 25 a primària. !
Punt 4: Activitats extraescolars. 
El director comenta que l'inici de les activitats ha resultat un poc caòtic i per això cal establir 
unes mesures i normes a seguir. 
Les activitats es  fan de les 16:00 a les 17:00 hores, moment en que comencen les classes de 
l'escola de música i es troben els que surten amb els que entren. Durant aquest temps no es 
permetrà l'entrada de cotxes.  
La barrera, que ara està arreglada, s'obrirà a les 17:00 hores. Els professors que duguin 
instruments grossos poden aparcar als aparcaments. 
Els pares de nins majors de 4 anys haurien d'esperar als seus fills baix de la costa. 
A les 17:00 hores els nins sortiran per la porta de fusta que obrirà, cinc minuts abans, el 
professor que està de torn d'horabaixa. S'ha pintat un pas de vianants per travessar el carrer 
que hi ha entre les escales.  
Enguany, degut als canvis tant a l'APIMA com a l'equip directiu no hem pensat en reunir la 
comissió d'activitats extraescolars formada per representants de l'APIMA i dels mestres, per 
valorar l'oferta i l'organització de les activitats. !
Punt 5: Renovació dels membres del Consell Escolar. 
El director informa que ha arribat un correu de la Direcció General que insta a la renovació dels 
membres del Consell Escolar. Per part dels docents surten en Toni Bujosa, en Mateu Mercè i 
na Cati Oliver i per part dels pares na Isabel Serra i na Maria Cloquell. !
Punt 6: Torn obert de paraula. 
Na Cati Oliver opina que davant la posibilitat de fer una reforma del centre que suposa una 
gran inversió, és millor plantejarse la lluita per una escola nova. És important a més que el 
professorat pugui estar present en la presa de decisions per dissenyar una escola que 
respongui a les necessitats que tenim actualment. 
Na Maria Lluïsa Quetgles demana diu que informarà d’aquest tema a la reunió d’APIMA de 
dijous. Demana d’on surten els dos milions d’euros que es destinaran a la reforma i amb quina 
finalitat es concedeixen. El director comenta que va mantenir una entrevista amb el Batle de 
Bunyola i que aquest va dir que els doblers venien d'Europa i que estan destinats a una 
reforma del centre. Continua dient que un arquitecte de la Conselleria ha visitat el centre per 
prendre nota del que hi ha actualment i ha dit que el projecte passa per esbucar l’edifici de 
primer cicle, les cases del mestre, la cuina i el menjador, construïnt en aquest espai l’edifici de 
primària, amb aules més petites que les actuals, i un gimnàs. El menjador es construirà darrera 
l’edifici d’infantil. 
Es comenta que, si es fa aquesta reforma l’idea de construir una escola nova es diluirà i 
continuarem patint els greus problemes que ocasiona el difícil accès a l’escola actual.  
En aquest moment ha entrat el pare d’un alumne interrompent la reunió per queixar-se dels 
objectes verds que hi ha penjats al claustre dient que “no es suficiente con que los niños salgan 
de aquí sin saber hacer la o con un canuto que además se hace política”. El director l’ha 
convidat a abandonar la sala. Posteriorment ha demanat disculpes als que ens trobavem 
reunits. !
No havent-hi altres assumptes a tractar i essent les 17:20  hores s’aixeca la sessió de la qual, 
com a secretària, estenc aquesta acta. !!

St. Carolina Marí  
Secretària

St. Joan Amengual 
Director


