
RESUM CONSELL ESCOLAR:  
Dijous 27.03.14 
 

1. Canvis a la composició del Consell escolar. 
 
Un membre del sector pares/mares ha presentat la seua dimissió 
per impossibilitat d’assistir als Consells per nou horari laboral. 
Puja el primer de la llista de suplents, Jordi Boluda, escollit per la 
llista de l’AMPA i president de l’AMPA. 
 

 
2.Lectura i aprovació de l'acta anterior. 
 
Es lligen i aproven dos actes. 

 
3.Propostes alumnat, si escau. 
 
No hi ha noves propostes per part de l’alumnat. Isabel comenta 
les que es van demanar al Consell anterior (ficar més terra als 
arbres, que ja han demanat a l’ajuntament i folrar els bancs de 
baix de la porxada, que té un pressupost de 1432,54 euros. Es 
vorà com fer front a eixa despesa i ho parlarem al pròxim 
Consell) 

 
4.Pressupost 2014. 
 
Es presenta el pressupost per al proper curs, un pressupost que 
Conselleria demana que siga aprovat abans del 31 de Març. Es 
un pressupost fictici, ja que Conselleria encara no ha confirmat 
els diners que van a donar. 
Des del sector pares/mares es demana que s’incloguen els 
diners que donem a principi de curs de 2 euros per xiquet/a per a 
folis per a que Conselleria se n’adone (o al menys eixa és la 
intenció) que amb el que donen no hi ha suficient. S’inclou eixa 
partida. 
Es voten els pressupostos que són aprovats per 8 vots a favor i 
les 9 abstencions del sector pares/mares. 
 

 



 
5.Informació Equip Directiu (Procés de sol·licitud de 
matrícula, conserges escolars, resolució expedient 
disciplinari, etc). 
 
- Ens informen que la matrícula de nous alumnes és del 7 al 14 
d’abril. 
- Hi haurà reunió informativa per a les noves matrícules el 3 
d’abril a les 16.45h. 
- Ens comuniquen una sèrie de reivindicacions per part del 
col·lectiu de conserges per problemes i imposicions per part de 
l’ajuntament. 
- Ens comuniquen la resolució d’un expedient disciplinari que no 
reflectim a este resum per tractar-se d’informació d’un menor. 
- Es demana autorització per a fer diverses eixides 
complementàries: els alumnes de primer i segon cicle aniran a 
Alboraig, els de tercer cicle a Olocau (encara no estan fixades 
les dates de estes eixides) i els d’infantil aniran el 7 d’abril a la 
Granja Escola de Bétera El Semàfor. 
 
Totes les eixides són aprovades per unanimitat!! 

 
6.Aproximació a la proposta del sector pares/mares sobre 
els llibres de text 2014-2015. 
 
El sector pares/mares porta una proposta que es fa a nivell 
nacional des de totes les associacions de pares/mares per no 
comprar el proper curs els llibres de la LOMQE (esta informació 
la donarem més detallada en un mail específic). 
La majoria de mestres estan d’acord en signar-la amb uns 
xicotets canvis a un punt, però primer han de parlar-ho al 
claustre. En quant prenguen una decisió ens ho comunicaran 
perquè continuem endavant amb el suport de la campanya. 

 
 

7.Precs i preguntes. 
 
Els sector pares/mares presenta una proposta del col·lectiu de 
mares i pares de Ciutat Vella perquè el punt de lliure disposició 
en la matriculació  de nous alumnes es done per proximitat, ja 



que ara hi ha districte únic. Isabel comenta que ja ho havien 
parlat i que eixe punt serà per als alumnes residents a l’antic 
districte 1 (el que queda dins del recorregut del bus 5 per a que 
quede més clar) o que els pares/mares treballen a eixe districte. 
 
El sector pares/mares presenta una proposta per solucionar el 
problema del calor en infantil, que agrada i es veu viable. Ara es 
demanaran pressupostos i es vorà com portar-ho endavant. Ho 
tornarem a parlar al següent Consell. (29 d’abril) 
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