RESUM CONSELL

19 juliol 2016

a les 17:00h.

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Després de la seua lectura es aprovada per unanimitat.
2. Menjador: Balanç 3r Trimestre i Global de Menjador + Empresa Menjador proper
curs.
S’explica el balanç econòmic del menjador i després es passa a decidir l’empresa que
portarà el menjador de l’escola. Després de comentar-les totes es queden les que més
agraden que són dues: Càtering Russafa (actualment és la que s’encarrega del menjador de
l’escola) i Cuinatur i es passa a la votació. Abans de votar, es debat una mica perquè cal
canviar d’empresa o perquè no, es a dir, perquè cal seguir amb Càtering Russafa. La
votació queda de la següent manera: 5 a favor de Catering Russafa, 4 abstencions i 2 a
favor de Cuinatur. Cal asseñalar que degut a les dates que s’ha fet el Consell han faltat prou
membres del mateix. Algunes de les persones que s’abstenen donen els seus motius per a
aquest curs.
3. Informe Equip Directiu (Marxa beques, Xarxa llibres amb xecs 1r, 2n, dotació que
rebrem, necessitats controlades...).
No estan encara les dates de resolució de beques, encara així l’equip directiu ha posat data
límit per entregar la documentació. S’informa que els becaris han de firmar la beca de juny.
Proposta per comprar un ordinador portàtil, la qual es aprovada.
S’informa que s’ha netejat de materials diversos el quarto que hi ha a la zona d’infantil per
que aquest cicle puga fer ús d’ell per guardar material educatiu. Encara no està buit del tot
però almenys s’ha fet espai.
Xarxa Llibres: Donen 17,50€ per xiquet de 3er a 6é (1.500€ aprox) però no s’ha tingut en
compte l’aula gepa que hi ha a aquesta escola (faltaran uns 3000€ aprox.) Per ara no hi ha
previst res per l’aula gepa (22 casos), per tant, ho haurà d’assumir l’escola. S’acorda fer
escrit de queixa.
Tema canvi llibres d’Anglés:
•
•
•

•

Curs 2on Primària: llibres nous.
Curs 3er Primària hereten llibres.
Curs 4art Primària: llibres nous (aula gepa), es a dir, es compren llibres nous per a
una classe i per l’altre els llibres vells, ja que el curs que ve darrere (3er) només té
un aula-curs.
Curs 5é i 6é Primària: hereten llibres. Es compra només l’activity.

Els alumnes que passen a 2º primaria han de portar el llibres de Xino Xano si no els han
portat per a la Xarxa Llibres ja que els utilitzaran en 2 curs (Estela avisarà).
4. Ús de les instal·lacions del centre.
Es revisa el document presentat per Estela i ella mateix es compromet a canviar tot el que
s’ha acordat i al pròxim consell es presentarà per ser aprovat.

