RESUM CONSELL ESCOLAR
Dimarts 29.04.2014 17 h
Assistents: 7 pares, 8 mestres i 2 alumnes
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior:
Es llig l’acta del 26 de març i queda aprovada per unanimitat.
2. Propostes alumnat, si escau.
No hi ha propostes.
3. Horari General curs 2014-2015.
S’aprova continuar amb el mateix horari (de 9 a 12.30 i de 15.30 a
17 d’octubre a maig i de 9.00 a 13.00 en setembre i juny)
4. Sol·licitud funcionament menjador juny i setembre de 2014.
Hi ha 51 reserves, pel que hi haurà menjador amb càtering al no
arribar al mínim per tindre servei de cuina.
5. Balanç 2n Trimestre Menjador.
Hi ha un superàvit de 6118’88 euros. Hauria d’haver uns 35.000
euros però Conselleria encara ha de fer ingressos d’anys passats i
d’este curs.
Queda aprovat per unanimitat.
6. Informació Equip Directiu ( Altres eixides extraescolars,
sol·licituds matriculació presentades, prova diagnòstica,
etc).
- Es proposa una eixida de 1er d’infantil el dia 6 de juny al riu a la
que aniran 4 pares. Queda aprovada per unanimitat.
- Ens comuniquen que de les 21 places oferides a primer d’infantil
per al proper curs s’han fet 21 sol·licituds. Les llistes provisionals
eixiran aproximadament a principi de juny.
- Parlem de la prova diagnòstica que faran este mes els alumnes
de 4at de primària.
7. Proposta del sector pares/mares per signar adhesió a la
campanya nacional que ens van traslladar en el Consell
anterior.

Parlem de la proposta amb diversitat d’opinions. Es decideix votar
en secret. El resultat és de 6 vots en contra, 7 a favor i 2 vots en
blanc, pel que la proposta queda aprovada.
8. Precs i preguntes.
- Es presenta un esborrany del projecte de la revista de l’escola
que serà estudiat per la comissió pedagògica.
- Parlem de la proposta de banderoles per evitar el calor en
infantil. Ara s’ha de fer un projecte més detallat amb pressupost.
En quant estiga es tornarà a portar al Consell i després de
manera ofcial a Conselleria . També parlarà al Consell i a la
assemblea del AMPA la manera d’afrontar les despeses.
FI.
	
  

