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Bunyola, 22 de gener de 2014 a les 16:00 h es reuneix el Consell Escolar d’aquest centre, en
sessió ordinària, amb l’assistència dels següents membres:

Elisabet Abeyà, Bàrbara Suau, Toni Bujosa, Albert Mayans, Joan Amengual i Carolina
Marí,Miquela Amengual, Maria Lluïsa Quetglas, Maria Cloquell, Lluis Coblijn amb els següents
punts de l'ordre del dia:

Punt 1: Lectura i aprovació de l'acta anterior
Punt 2: Proposta alumnes beneficiaris ajuda menjador escolar
Punt 3: Valoració del menjador escolar del centre
Punt 4: Informació Carnaval
Punt 5: Proposta canvi de jornada escolar per el dia de carnaval
Punt 6: Precs i preguntes

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

Punt 2:  Proposta alumnes beneficiaris ajuda menjador escolar

 El director comenta que el dia 16 de gener va finalitzar el plaç per a la presentació de
sol·licituds d'ajuda de menjador i que el consell escolar té la potestat d'otorgar fins a 3 punts en
l'apartat socioeconòmic per a cada una de les famílies sol·licitants. Comenta també que hi ha
una proposta de tres sol·licituds que ja venen donades de Serveis Socials i que han de ser
ratificades pel Consell. 
El Consell Escolar debat sobre aquest tema i, un cop finalitzades les consideracions, i tenint en
compte les particularitats de cada cas,  es proposa la següent baremació. 

[CONFIDENCIAL]

Un cop fetes les valoracions, s'informa que no hi ha cap alumne exclòs.
Na Maria Cloquell demana si s'ha fet suficient publicitat d'aquestes ajudes perquè té la
impressió que hi ha pocs sol·licitants. El director respon que es va passar una circular i es va
parlar directament amb les persones que es va creue necessàries, de totes formes de cara a
l'any que ve es proposa fer una major publicitat.

Punt 3: Valoració del menjador escolar del centre
El Director proposa abans de fer la valoració i de cara als propers trimestres, crear una
comissió de mestres i pares per anar fent les valoracions del funcionament del menjador.
 Les valoracions en general són molt positives, i es decideix proposar continuar amb la
concessió a la mateixa empresa donada la satisfacció general amb el servei. En Toni Bujosa
proposa la creació d'unes eines noves de control i valoració del servei, com serien enquestes
als pares, sondejos de possibles usuaris, etc. I na Maria Cloquell demana si es podria sol·licitar
a l'empresa que els usuaris fixos de tres dies, en cas de quedar un dia extra, no se'ls cobri a
preu d'usuari eventual.

Punt 4:   Informació Carnaval
El director informa de les decisions preses per part del claustre en referència la festa de
carnaval. Exposa que els dies 9,10 i 11 de febrer al centre es farà el Rei Carnestoltes. EL nins
de sisè passaran per les aules a dir com han d'anar vestits els nins els tres dies previs a la
festa. Es proposa que la festa sigui el dijous 12 de febrer. Es farà una rueta  a les 15:30 fins les
16:30h que anirà des del centre fins la plaça, lloc on es farà una desfilada de cada curs per
damunt el cadafal. Els nins han de venir a les 15h a l'escola per vestir-se. Es demanarà a
l'ajuntament que els bars no posin taules i cadires sobre la plaça i aquesta quedarà acordonada
de tal manera que només hi podran accedir els nins i mestres. El director li comenta a l'APIMA
que els altres anys ells col·laboraven amb el berenar dels nins. Na Miquela Amengual informa
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que aquest berenar a vegades l'ha cedit l'empresa QUELY o PANRICO i en d'altres ocasions
s'ha comprat a l'Altra Senalla. Na Maria Lluïsa de l'APIMA respon que s'informaran i ja ens
comunicaran la decisió.

Punt 5:  Proposta canvi de jornada escolar per el dia de carnaval
El director sol·licita  al Consell Escolar permís per canviar la jornada escolar del dia 12 de
febrer amb el següent horari. De 9 a 12:30 i de 14:30 a 16h. Informa també que aquesta
proposta ha de ser ratificada per l'inspector. El Consell Escolar dóna el vist-i-plau al canvi de
jornada.

Punt 6:  Precs i preguntes

El Director informa que la reunió convocada per la Consellera d'Educació, per el dia 21 de
gener a les 16:30h, ha estat anul·lada per segona vegada. Han avisat el mateix dia, cosa que
evidentment ha provocat la indignació del claustre, que es sent menypreat. Na Maria Lluïsa
proposa que s'ha de seguir intentant mantenir aquesta renuió ja que en ella s'ha de parlar d'un
tema molt important com són les obres de remodelació del centre.

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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