
RESUM CONSELL EXTRAORDINARI 

DIA: 12 d’abril 2016

HORA: 17:00h.

ORDRE DEL DIA:

1. PROJECTE DE DIRECCIÓ.

Abans d’entrar a tractar l’únic punt d’aquest Consell, Marga, cap d’estudis, informa 
que  la coordinadora d’Infantil ha fet arribar la proposta d’una eixida al Tallers que es 
realitzaran al Museu del Carme. Mª José, mestra,  també informa que 3er de 
Primària també faran l’eixida a aquests tallers. Es demana al Consell l’aprovació 
d’aquesta activitat ja que no està inclosa a la PGA.  Es aprovada per tots el 
presents.

Isabel informa al Consell que Carmen, la conserge, agafarà vacances a partir del dia 
18 d’abril fins el 27 d’abril ja que abans del 30 d’abril els conserges estan obligats a 
agafar els dies de vacances que els deuen d’altres anys. Isabel informa que ha 
demanat a l’ajuntament un conserge per substituir l’absència de Carmen. Si  
l’ajuntament no posa a ningú es vora obligada a tancar la porta de l’escola i a no 
agafar el telèfon.

A continuació, Isabel, com a directora del centre explica el motiu d’aquest Consell ja  
que avui o demà al matí s’ha d’enviar el Projecte de Direcció a Conselleria, per tant,  
explica que és un moment d’etapa protocol·lària per presentar papers, entre ells el  
projecte de direcció per al proper curs. Informa que hi hauran dos exemplar a 
secretaria per que les persones que vulguen el puguen llegir sense treure’l de 
l’escola. 

La norma obliga a no estar present la persona que es presenta com a director/a, en 
aquest cas Isabel deixa d’estar a la reunió del Consell. Seguidament Marga informa 
que cal triar dos pares/mares i dos suplents d’aquests i 2 mestres per si la 
Inspectora convoca una reunió al centre per avaluar el projecte, per tant, aquestes 
persones haurien de llegir l’exemplar que estarà a secretaria del Projecte.

Els candidats de pares/mares que es presenten són: Javier i Rosana i com a 
suplents: Estela i Paco.

Els candidats de mestres que han eixit en claustre són: Mª José i Natxo.


