
CURS	  ESCOLAR	  2013/2014	  
	  

INFORME-‐RESUM	  DEL	  CONSELL	  ESCOLAR	  DEL	  30/01/2014	  
	  
RELACIÓ	  DE	  MEMBRES	   	   	   SECTOR	   	   	   ASSISTÈNCIA	  
	  
Germán	  Martínez	  Grant	   	   	   President	   	   	   Sí	  
Mª	  Isabel	  Siscar	  Orhiuel	   	   	   Cap	  d’estudis	   	   	   Sí	  
Mª	  del	  Carme	  Gómez	  Marsal	   	   	   Secretària	   	   	   Sí	  
Carme	  Colén	  Ráfales	   	   	   	   Claustre	   	   	   Sí	  
Abel	  López	  Ribera	   	   	   	   Claustre	   	   	   Sí	  
Edurne	  Moreno	  Miquel	   	   	   Claustre	   	   	   Sí	  
Alejandra	  Pintado	  Pérez	   	   	   Claustre	   	   	   No	  
Virgínia	  Soret	  Catalán	   	   	   	   Serveis	  	   	   	   Sí	  
Patrícia	  Darder	  Solé	   	   	   	   Pares/Mares	   	   	   Sí	  
Míriam	  Lampreave	  Figueras	   	   	   Pares/Mares	   	   	   Sí	  
Juan	  Francisco	  Segovia	  Menor	  	   	   Pares/Mares	   	   	   Sí	  
Dolors	  Ortiz	  Garcia	   	   	   	   AMPA	   	   	   	   Sí	  
Eva	  Martínez	  Giol	   	   	   	   Ajuntament	   	   	   Sí	  
	  

	  
	  

ORDRE	  DEL	  DIA:	  
	  

1. Aprovació,	  si	  s’escau,	  de	  l’acta	  anterior	  (reunió	  13/11/13).	  
2. Presentació	  i	  aprovació	  de	  l’exercici	  econòmic	  2013.	  
3. Aprovació	  pressupost	  2014.	  
4. Informació	  sobre	  el	  procés	  de	  concurs	  de	  mèrits	  per	  seleccionar	  director/a	  del	  

centre.	  
5. Informacions	  generals.	  
6. Precs	  i	  preguntes.	  	  

	  
	  

DESENVOLUPAMENT	  DE	  LA	  SESSIÓ:	  
	  

1. Aprovació	  de	  l’acta	  anterior:	  s’aprova.	  
	  

2. Presentació	  i	  aprovació	  de	  l’exercici	  econòmic	  2013.	  
	  

Es	  comenten	  els	  principals	  ingressos	  i	  despeses	  de	  l’any	  2013.	  L’únic	  punt	  
destacable	  i	  que	  és	  discutit	  és	  el	  romanent	  acumulat	  d’exercicis	  anteriors,	  que	  
actualment	  ascendeix	  a	  18.248	  euros.	  Aquest	  és	  encara	  més	  elevat	  que	  l’any	  
anterior	  (que	  va	  ser	  d’uns	  14.000	  euros).	  	  
La	  representant	  de	  l’Ajuntament,	  Eva	  Martínez	  comenta	  que	  és	  un	  romanent	  
excessiu	  per	  una	  escola	  i	  que	  Ensenyament	  pot	  quedar-‐se	  amb	  l’efectiu.	  El	  Germán	  
ho	  justifica	  dient	  que	  probablement	  s’ha	  barrejat	  la	  falta	  de	  previsió	  junt	  a	  una	  
mentalitat	  d’estalvi	  entre	  el	  professorat.	  
El	  sector	  pares	  suggereix	  aprofitar-‐ho	  i	  reduir	  la	  despesa	  en	  material	  dels	  alumnes	  
que	  es	  demana	  als	  pares	  cada	  inici	  de	  curs;	  manifesten	  que	  hi	  ha	  cert	  malestar	  pel	  
fet	  d’haver	  de	  pagar	  40	  euros	  +	  la	  compra	  del	  material	  per	  part	  dels	  pares.	  
L’Eva	  proposa:	  	  
-‐ fer	  estalvi	  d’una	  part	  del	  romanent	  



-‐ una	  altra	  part	  invertir-‐la	  en	  infraestructura	  per	  a	  l’escola	  (ex:	  pissarres	  digitals,	  
que	  ara	  n’hi	  ha	  una	  només	  per	  a	  tot	  infantil	  i	  només	  una	  per	  cicle	  a	  primària).	  

-‐ La	  tercera	  part	  destinada	  a	  reduir	  la	  quota	  de	  material	  dels	  alumnes.	  
	  
Es	  pregunta	  com	  es	  prenen	  les	  decisions	  sobre	  el	  què	  es	  fa	  amb	  el	  material:	  la	  Cap	  
d’estudis	  respon	  que	  es	  fa	  en	  claustre.	  Aquesta	  última	  comenta	  que	  es	  té	  la	  idea	  de	  
muntar	  racons	  adequats	  per	  als	  nens	  a	  infantil.	  
Des	  de	  direcció	  es	  planteja	  si	  convé	  baixar	  la	  quota	  també	  a	  infantil,	  on	  es	  gasta	  tot	  
el	  que	  arriba	  dels	  pares.	  La	  Dolors	  respon	  que	  si	  s’explica	  la	  situació	  i	  es	  justifica	  la	  
despesa	  els	  pares	  poden	  entendre	  qualsevol	  situació.	  
	  
S’aprova	  l’exercici	  econòmic	  del	  2013.	  
	  
	  

3. Aprovació	  del	  pressupost	  del	  2014.	  
	  

4. Informació	  sobre	  el	  procés	  de	  concurs	  de	  mèrits.	  
	  

El	  director	  explica	  com	  anirà	  el	  procediment:	  
	  
-‐ S’ha	  de	  crear	  la	  Comissió	  de	  Selecció:	  formada	  per	  9	  persones	  (3	  de	  

l’administració	  un	  dels	  quals	  és	  l’inspectora,	  un	  director/a	  de	  la	  zona	  i	  algú	  de	  
l’administració	  local,	  probablement	  la	  regidora	  d’ensenyament	  de	  
l’ajuntament);	  3	  mestres	  del	  claustre	  (ja	  s’han	  escollit	  dins	  del	  professorat:	  
Abel	  López,	  Alejandra	  Pintado	  i	  Carme	  Colén)	  +	  3	  membres	  del	  consell	  escolar	  
(que	  no	  siguin	  mestres;	  és	  a	  dir,	  membres	  del	  sector	  serveis	  o	  bé	  del	  sector	  
pares/mares)	  +	  un	  suplent.	  

-‐ Com	  a	  molt	  tard,	  el	  29	  de	  gener	  s’informarà	  de	  les	  candidatures,	  i	  com	  a	  molt	  
tard	  el	  31	  de	  gener	  n’ha	  de	  tenir	  coneixement	  el	  Consell	  Escolar.	  S’han	  doncs,	  
de	  notificar	  avui	  les	  sol·licituds	  admeses	  i	  crear	  la	  Comissió	  de	  Selecció.	  	  

-‐ Els	  projectes	  encara	  no	  han	  arribat	  al	  centre,	  quan	  arribin	  s’hauran	  de	  fer	  
públics	  (les	  sol·licituds,	  no	  els	  projectes	  en	  sí)	  al	  taulell	  d’anuncis.	  Només	  els	  
membres	  de	  la	  Comissió	  podran	  veure	  els	  projectes.	  

-‐ Es	  comenten	  les	  candidatures	  presentades:	  1)	  Ana	  Jacas;	  2)	  Germán	  Martínez;	  
3)	  Sergi	  Montcusí.	  

-‐ Ara	  s’haurà	  de	  procedir	  a	  la	  votació	  dels	  3	  membres	  del	  Consell	  Escolar	  no	  
professorat	  +	  suplent	  que	  hauran	  de	  formar	  part	  de	  la	  Comissió.	  	  

-‐ Com	  a	  molt	  tard	  el	  3	  de	  març	  quedarà	  constituïda	  oficialment	  aquesta	  
Comissió.	  

-‐ La	  Resolució	  on	  s’explica	  tot	  el	  procediment	  es	  pot	  veure	  online	  al	  DOGC	  à	  
ENS/2510/2013	  de	  28	  de	  novembre.	  

	  
Es	  procedeix	  a	  les	  votacions,	  participant	  tots	  els	  membres	  del	  Consell	  Escolar.	  
Cadascú	  pot	  votar	  a	  2	  membres	  del	  sector	  pares/mares	  o	  de	  serveis.	  El	  resultat	  és:	  
	  
Míriam	  Lampreave:	  9	  vots	  
Virgínia	  Soret:	  5	  vots	  
Dolors	  Ortiz:	  7	  vots	  
Juan	  Fco.	  Segovia:	  3	  vots	  
Patrícia	  Darder:	  0	  vots	  
	  
Per	  tant,	  queden	  escollits	  la	  Míriam,	  la	  Dolors	  i	  la	  Virgínia	  com	  a	  membres	  de	  la	  
Comissió	  +	  el	  Jean	  com	  a	  suplent.	  
	  



5. Informacions	  generals.	  
-‐ Avui	  s’ha	  celebrat	  el	  dia	  de	  la	  Pau:	  s’ha	  enregistrat	  l’acte	  i	  s’han	  fet	  fotografies.	  
-‐ S’ha	  obert	  el	  període	  de	  pre-‐inscripcions.	  
-‐ El	  Director	  i	  la	  Cap	  d’estudis	  han	  anat	  avui	  a	  una	  reunió	  amb	  la	  Consellera	  

Rigau	  on	  es	  parlava	  de	  la	  LOMCE:	  s’ha	  pogut	  aturar	  amb	  un	  recurs	  a	  nivell	  
autonòmic	  i	  sembla	  ser	  que	  al	  setembre	  del	  2014	  encara	  no	  es	  posarà	  en	  
pràctica.	  Per	  tant,	  es	  seguirà	  aplicant	  la	  LEC.	  

-‐ Es	  comenta	  que	  hi	  ha	  alguns	  nens	  que	  sistemàticament	  arriben	  tard	  a	  l’escola,	  i	  
es	  planteja	  com	  manejar-‐ho.	  La	  inspectora	  ja	  n’està	  al	  corrent	  i	  ja	  s’ha	  parlat	  
amb	  alguna	  família	  però	  legalment	  no	  s’hi	  pot	  fer	  res.	  En	  altres	  centres	  es	  fa	  
entrar	  al	  pare/mare	  per	  a	  signar	  una	  mena	  de	  justificant	  (signar	  i	  indicar	  el	  
motiu	  del	  retard).	  Després	  d’exposar	  altres	  idees,	  sembla	  que	  s’optarà	  per	  
aquesta	  primera	  del	  justificant.	  

	  
6. Precs	  i	  preguntes.	  

-‐ Míriam:	  els	  pares	  de	  3r	  es	  pregunten	  perquè	  a	  educació	  física	  els	  nens	  fan	  
l’activitat	  dins	  del	  gimnàs	  la	  majoria	  de	  dies,	  enlloc	  de	  a	  l’exterior.	  El	  Germán	  
creu	  que	  els	  pares	  no	  s’haurien	  de	  posar	  en	  la	  manera	  de	  donar	  una	  
assignatura.	  També	  ho	  justifica	  amb	  el	  clima	  i	  per	  temes	  de	  programació	  
d’aula.	  

-‐ Míriam:	  pregunta	  si	  un	  cop	  fets	  els	  exàmens	  es	  poden	  portar	  a	  casa	  per	  a	  que	  
els	  vegin	  els	  pares;	  la	  Cap	  d’estudis	  contesta	  que	  és	  un	  document	  del	  centre	  
però	  que	  els	  pares	  el	  poden	  demanar	  en	  qualsevol	  moment.	  	  

-‐ L’Abel	  comenta	  que	  l’agenda	  es	  pot	  utilitzar	  molt	  més,	  com	  a	  sistema	  de	  
comunicació	  entre	  pares	  i	  professors.	  

-‐ Jean:	  informa	  de	  la	  formació	  en	  curses	  d’orientació,	  el	  Guillermo	  vindrà	  per	  a	  
una	  sessió	  formativa	  amb	  els	  nens	  de	  3r,	  4rt	  i	  5è.	  La	  cursa	  que	  organitza	  
l’Ajuntament	  serà	  el	  15	  i	  16	  de	  març.	  També	  informa	  al	  Consell	  sobre	  la	  
trobada	  de	  patinatge:	  un	  diumenge	  al	  matí	  després	  de	  Carnaval	  (a	  principis	  de	  
març)	  igual	  que	  l’any	  passat;	  organitzat	  per	  Dojo	  Tàrraco	  i	  recolzat	  per	  l’AMPA.	  
Trobada	  de	  tennis	  taula:	  un	  dissabte	  de	  maig.	  

-‐ La	  Patrícia	  proposa	  penjar	  al	  blog	  de	  l’AMPA	  un	  resum	  de	  cada	  sessió	  de	  
Consell	  Escolar.	  S’aprova.	  

-‐ El	  Jean	  comenta	  que	  especialment	  al	  curs	  de	  3r	  hi	  ha	  hagut	  queixes	  del	  
menjador.	  Es	  pregunta	  als	  professors	  usuaris	  quina	  valoració	  en	  fan:	  en	  
general	  no	  agrada	  gaire,	  però	  no	  poden	  comparar	  amb	  l’empresa	  de	  l’any	  
passat	  i	  a	  més	  entre	  ells	  hi	  ha	  gent	  vegetariana	  i	  amb	  hàbits	  alimentaris	  
concrets.	  El	  Germán	  comenta	  que	  hi	  ha	  una	  Comissió	  de	  Menjador	  al	  centre	  
(format	  per	  un	  representant	  de	  l’AMPA,	  un	  representant	  de	  l’empresa,	  la	  
Regidora	  de	  l’ajuntament,	  el	  Director	  i	  la	  Fina),	  que	  es	  pot	  tractar	  el	  tema	  allà.	  

-‐ La	  Patrícia	  demana	  que	  es	  convoqui	  Consell	  Escolar	  amb	  una	  mica	  més	  de	  
temps	  que	  2	  dies	  (com	  ha	  succeït	  en	  aquesta	  ocasió),	  per	  a	  poder	  assistir-‐hi	  
sense	  problema.	  L’equip	  directiu	  no	  hi	  posa	  objecció.	  

	  
Sense	  cap	  més	  prec	  ni	  pregunta,	  finalitza	  la	  reunió.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


