RESUM CONSELL ESCOLAR 26/01/2016
PARTICIPANTS: Els tres representants de l’alumnat, l’equip directiu
(Isabel, Marga i Josep), les mestres Raquel i Mercè i les
mares/pares Estela, Rosana, Toni, Rafa, Javi i Paco
1.

Lectura i aprovació d’acta anterior.

Els representants del sector d’alumnes comenten algunes
deficiències a panys, aixetes trencades, etc. de les quals algunes ja
està previst la reparació i altres es pren nota
2.

1.

S’aprova el Compte de Gestió de l’any 2015.

S’aprova el Balanç del Menjador del 1r Trimestre curs
2015-2016.
2.

3.

S’aprova el Pressupost de l'any 2016
Es parla d’altres propostes parlades a la Comissió Econòmica:
- S’aprova la compra d'una altra pissarra digital fixa
(Primària) per anar a poc a poc dotant totes les classes.
- Isabel s’informarà sobre la possible contractació d'una
assegurança per al centre (preu, necessitat, cobertura) i ja
es decidirà si cal o no
- S’aprova la compra de Protector dits + instal·lació per a
unes 20 portes del centre.
- S’aprova la compra de dos protectors per als postes de
bàsquet.
- S’aprova demanar pressupost per col·locar una mosquitera
al finestral del 1r pis escala roja.
- S’aprova retirar una porteria de futbol i arreglar l’altra
- S’han instal·lat les 4 mosquiteres que restaven al menjador.
- Aquesta setmana instal·laran la peça de seguretat
galvanitzada al forat de les escales del bany de xiques del
pati gran.
- Ja s’ha comprat un nou ordinador per a Secretaria
- Es demanarà informació per cobrir la xarxa metàl·lica que
dona al c/ Marqués de Caro des de meitat d'altura fins al
terra amb una protecció visual per dintre del centre

4.

Informe Equip Directiu
- S’aprova que un ex-alumne faça una enquesta (treball
d’universitat) sobre l’activitat física dels xiquets
- S’aproven noves eixides escolars d’Infantil (Museu de
Prehistòria i Taller de ceràmica)
- Probable imminent substitució de Neus
- Revisió de Salut Bucodental a Infantil 5 anys dilluns 15
febrer
- Sobre l’informe d’incidències arquitectòniques del centre
s’espera que aquest mes vinguen tècnics de Conselleria
(calor d’infantil, alarmes, vidres...)
- Trobada 2016. Patraix diumenge 24 d’abril
o Isabel prepara el repartiment de la rifa. Demanem
que les cobren les mestres. Ho parlaran.
o Entrega treballs del Sambori fins el dia 10 de febrer
o Marga diu NO a la Trobada Musical perquè no té
temps...
o L’AMPA hem de posar un dia per la comanda de
samarretes i arreglar les banderoles
- Divendres 29 de gener Dia de la Pau + 1 Euro Llavor de
Pau per refugiats sirians. L’AMPA posarà vidriola dia 29 a
les 9 a la porta de l’escola
- Carnestoltes
divendres 5 de febrer sobre
INTERCULTURALITAT
 A les 15’30 podran entrar les famílies d’infantil per
ajudar amb les disfresses.
 A les 16’00 portes obertes per eixir en cercavila
pels carrers pròxims. Demanen que l’AMPA
busque acompanyament musical.
 A partir de les 17’00 berenar
L’AMPA ha d’encarregar-se de buscar músics, del berenar i
del control de portes a partir de les 17h.

5.

Comissions del Consell
Canvi de comissions: Rosana a Pedagògica i Paco a
Econòmica
Jordi dimitirà del Consell hi entrarà Paula
o Comissió de Menjador
o Pròxima reunió amb Catering Russafa sobre
menjador Eco i productes de proximitat. Han de
posar data. Podrà participar gent del Consell i la
Junta (Pilar)

o Es demana més control en la quantitat per evitar

tirar menjar
o L’alumnat es queixa de pitjor qualitat i quantitat
escassa
o Comissió Pedagògica
o S’informa del document elaborat per l’AMPA sobre

pautes a consensuar. Se’ls enviarà i es convocarà
reunió. [Cal acabar-ho]
o Projecte de Foment del Valencià, es parlarà també
a la pròxima reunió de la comissió [Cal redactarho]
6.

Criteris cessió instal·lacions.
No han rebut el document. Se’ls envia per tal que l’estudien i
proposen canvis i ja es quedarà per consensuar-ho.

Punts presenta ts per representants del sector
pares/mares
o El projecte de pintar el pati es reprèn amb l’ESAD
o Es proposa al claustre la possibilitat de tancar una vesprada
per reduir el temps de menjador de xiquets (vesprada
formativa). Ho parlaran
o Es proposa el canvi de nom de l’escola. Ho parlarà el
claustre...
o Javi prepararà un protocol d’actuació respecte a accidents i
assegurança escolar
o Se’ls passa convocatòria d’auxiliar de conversa en anglès per
a al proper curs
o Les famílies de 6é no tenen interès en el viatge de fi de curs
o ...
7.

o TROBADA:

Diumenge 24 d’abril L’AMPA hem de
posar un dia per la comanda de samarretes i arreglar
les banderoles

o DIA DE LA PAU: Divendres 29 de gener L’AMPA

posarà vidriola a les 9 a la porta de l’escola
o CARNESTOLTES: Divendres 5 de febrer L’AMPA ha

d’encarregar-se de buscar músics, del berenar i del
control de portes a partir de les 17h.

