CENTRE PÚBLIC D’INFANTIL I PRIMÀRIA JAUME FORNARIS
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Reunió extraordinària del consell escolar
Identificació de la sessió:
Data de la sessió: 09/09/2013

Hora d’inici: 13.00h

Lloc: Col·legi Jaume Fornaris i Taltavull

Hora d’acabament: 14:00 hores
Localitat: Son Servera

Assistents:
Manuel Galán Massanet, director.
Pere Domenge Sureda, cap d’estudis.
Mª José González Rincon
Bel Sard Sard, representant del professorat.
Aina Munar Mª José Pérez Vives, representant del professorat.
Francisca Servera Morey, representant del professorat.
Aina E. Servera Jaume, representant del professorat.
Magdalena Galmés Bosch, representant del professorat.
Javier Martín Martínez, representant del pares i mares.
Carme Espases Collantes, representant de l’Amipa.
Catalina Servera Elhauge, representant del pares i mares.
Dori Moreno, representant de l’Ajuntament.

No assisteixen:
Laura González García, representant dels pares i mares (Delega el vot en na Carme Espases)
Michelle Allegretti, representant dels pares i mares.
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Ordre del dia:
1.- Aprovació, si s'escau, de l'ordre del dia.
2.- Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior.
3.- Informació i debat de la proposta del projecte TIL presentat al mes d’agost i aprovació , si
s'escau,
4.- Informació general.
5.- Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ordre del dia.
S’aprova.
2.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
S’aprova.
3.- Informació i debat de la proposta del projecte TIL presentat al mes d’agost i aprovació , si
s'escau,
S´exposen els esdeveniments sobre el TIL. Després de que la primera proposta fos no apte, al
mes d´agost s´envia una segona proposta, feta pel director i en la qual es condicionava a
l’aprovació de la CCP i del Consell Escolar.
La modificació del projecte TIL presentat al més d’agost incorpora la música en castellà a primer
i segon cicle, així com una hora de matemàtiques a tots els cicles, també en castellà.
S’obri un debat sobre la proposta feta pel director al mes d’agost i es procedeix a la votació de la
proposta feta pel director al mes d’agost amb el següent resultat.
vots a favor: 1
vots en contra: 10
El Consell Escolar, per tant, no aprova la modificació presentada pel director del projecte TIL
abans presentat.
4.- Informació general.
Informam que s´han pagat les beques de menjador dels cursos 2010/11 i 2011/12. Però
amb aquest retard, hi ha famílies que no han pogut assumir el cost de menjador d´any passat i que
, per tant, no es podran beneficiar de les beques convocades pel curs 2012-2013.
També la Conselleria ha pagat els doblers de la reutilització de llibres del curs 2010-2011.
Amb aquests ingresos es decideix dotar a les aules de pissarres digitals.
Es fa saber que l´ambient de Claustre no és gaire positiu, ja que s´aproxima la vaga
indefinida. En aquest sentit s ha constituit una assemblea de docents al centre que ens informa
dels darrers esdeveniments i l´organització del Claustre vers la vaga.
Es fa necessari una bona comunicació entre pares i escola per informar de la vaga.
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La representant de l’Amipa dóna la següent informació:
- Comenta que totes les actuacions enfront la vaga es comunicaran via facebook i a través
de l’apartat que l’amipa té dins la pàgina web.
- L’Amipa també informa que a partir de dia 13, també es tancarà el carrer Creus per
facilitar l´accés a l´escola a peu.
- S´estudia donar un servei per part de l´Ajuntament de guàrdia als alumnes que arriben a
partir de les 8:30 (alumnes que no són d´escola matinera). En principi seria un servei
gratuït.
- Es planteja revisar l´opinió del poble en referència a si troben que és positiu o no pujar a
peu a l´escola.
6.- Precs i preguntes.
No hi ha precs ni preguntes.

Acords
Aprovar l’ordre del dia
Aprovar l’acta anterior.
No aprovar la proposta de modificació feta pel director el mes d’agost pel que fa al projecte TIL.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
Son Servera, 09 de setembre de 2013
Vistiplau

Salvador Consesa Muntaner
Secretari del centre.
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Manuel Galán Massanet
Director

