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Bunyola, 9 de desembre de 2014 a les 16:00 h es reuneix el Consell Escolar d’aquest centre,
en sessió ordinària, amb l’assistència dels següents membres:

Pep Malagrava, Elisabet Abeyà, Mar Torres, Maria Cabot, Bàrbara Suau, Toni Bujosa, 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: Constitució del nou Consell Escolar
Punt 3: Informacions activitats de Nadal
Punt 4: Reunió amb l'Ajuntament camí escolar
Punt 5: Ajornament reunió Consellera
Punt 6: Proposta pintar menjador i jocs de pati
Punt 7: Informacions diverses

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

Punt 2: Constitució del nou Consell Escolar

El Director informa dels resultats de les eleccions al Consell Escolar de dia 1 de desembre de
2014. El Consell Escolar queda constituït de la següent manera:
Per part dels pares: En José Guillermo Malagrava Rigo, Lluís Barceló Coblijn, Maria Cloquell,
Miquela Amengual i Maria Lluïsa Quetgles.
Per part dels mestres: Elisabet Abeyà, Maria Cabot, Toni Bujosa, Mar Torres i  Bàrbara Suau.
Com a personal de l'Administració el conserge Vicenç Bujosa.
Per part de l'Ajuntament, na Nieves Lujan.
Com a equip directiu: n'Albert Mayans, na Carolina Marí i en Joan Amengual.

Punt 3: Informacions activitats de Nadal

El Director informa de les decisions preses en la reunió de mestres dia 18 de novembre.
Es demanarà que cada família elabori un arbret de Nadal pensat per ser penjat. Es durà a
terme la recollida de joguines i roba de Càritas. Es faran uns tallers els dies 16 i 17 de
desembre i dia 18  seran exposats els treballs realitzats als tallers i l'AMIPA oferirà una
xocolatada. Dilluns 22 serà una jornada de portes obertes en la que l'AMIPA mostrarà als
alumnes les activitats extraescolars que s'ofereixen al centre per tal d'animar-los a participar en
les mateixes. Comenta que la circular enviada als pares conté una errada en convocar a pares i
alumnes a les 16:00 h quan en realitat hauria de ser a les 15:30h.

Punt 4:  Reunió amb l'Ajuntament camí escolar
 
El director explica que l'AMIPA ha oferit la possibilitat de fer dos camins cap a l'escola un que
parteix de l'estació i l'altre del poliesportiu. Hi ha possibilitat d'un tercer camí que sortiria de la
plaça de Santa Catalina Thomàs. L'Ajuntament està d'acord en colaborar tot i que demana que
es faci una enquesta per a saber quina quantitat de persones farien ús d'aquest servei.
L'enquesta tendrà vàries preguntes per tal d'obtenir molta informació que serà útil.

Punt 5: Ajornament reunió Consellera

El Director informa que la reunió convocada per la Consellera d'Educació, per dia 3 de
desembre es va passar a dia 1 i degut a que hi havia eleccions s'ha tornat a ajornar per dia 21
de gener. El Director diu que enviàrem un e-mail demanant que incloguéssin els punts de
l'ordre del dia, que l'horari permetès l'assistència dels pares, és a dir durant l'horabaixa, i que
així com el batle pot assistir amb qui trobi adient el director vol anar amb qualque persona del
centre a l'esmentada reunió.
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A la convocatòria darrera que varen enviar per dia 21 de gener a les 16:30h hi afegiren dos
punts de l'ordre del dia molt genèrics. 
En Pep Malagrava demana qui ha estat convocat a aquesta reunió. El Director respon que: el
Batle i acompanyant, els representants dels pares i els directors de Palmanyola i Bunyola.
Es comenta que a la darrera reunió de Consell Escolar la representant de l'Ajuntament, na
Nieves Luján va comentar que es parlaria de l'escola nova quan el centre no en tenia cap
coneixement.

Punt 6: Proposta pintar menjador i jocs de pati

El Director diu que s'ha decidit que finalment els pares pintaran el menjador. Fa molt temps que
això es va demanar a l'Ajuntament que en principi s'havia oferit en saber que ho farien els 
pares. Més envant des de l'Ajuntament varen decidir que qui ho havia de fer era el conserge 
que en aquests moment està de baixa. Evidentment pot pintar però el mal estat de la paret 
obliga a llevar tot el que està bufat, posar imprimació y finalment pintar al damunt.
En tornar de vacances de Nadal es pintarà.

Punt 7: Informacions diverses

Avui que ha fet una ventada hem avisat de l'existència d'un cable que tocaba amb la reixa
d'accès al centre. Aquest avis ja s'ha fet arribar en dues ocasions a la Conselleria i a
l'Ajuntament . Un electricista ens ha fet arribar la seva preocupació ja que la considera una
situació de risc. A més a més han  caigut teules i pedres al pati havent d'acordonar la zona per
evitar el pas dels nins. El Director ha avisat la policia d'aquests fets i ha resultat que no hi havia
més que un policia i no podia venir.
Respecte al simulacre en Toni Bujosa demana què es fa amb la informació de les anomalies i
necesitats detectades ja que és la tercera vegada que es realitza sense que es resolguin els
problemes detectats que són l'accès, el fet que no es sent la sirena que avisa del foc, que
l'accès al centre d'una sola direcció i amb cotxes aparcats no permet el pas d'un camió de
bombers i ja ni tan sols accedeixen durant el simulacre. El Director respon que enviarà l'inform
a l'Ajuntament, a la Direcció General de Planificació i Centres i a la policia que ho remetrà al
ministeri d'interior.
Informa també el Director que la policia va cridar als bombers de Sóller però no varen poder
venir perque només tenen un camió. Tampoc es varen presentar els de protecció civil ni les
ambulàncies.
Es planteja que els nins d'Infantil no es situin davant la fila ja que ralentitzen el pas del grup y
que s'aprofitin totes les sortides que hi ha al centre en funció, evidentment de on es trobi el foc.
En Toni Bujosa demana que no es deixi de banda el tema de les fumigacions. Diu que la
representant de l'Ajuntament no va dir la veritat en les seves afirmacions a l'anterior Consell
Escolar de que l'Ajuntament no tenia constància amb antelació d'aquest fet ja que a un ple es
va confirmar que ho sabien. Va dir també que no s'havia pogut reunir amb el regidor de medi
ambient ni tenia cap informacio tot i que a l'ordre del dia es trobava aquest punt. També diu que
s'ha de demanar a l'Ajuntament que respongui a la carta que va enviar el Director ni han
demanat disculpes. Na Maria Cabot informa que als tres mesos de no rebre resposta es pot
enviar la carta a la Conselleria i que es considera silenci administratiu.
I sense més assumptes a tractar es tanca a les 15:15h la reunió  de la qual extenc aquesta
acta.

St. Carolina Marí 
Secretària

St. Joan Amengual
Director
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