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: 30/09/2013

Hora d’inici: 14.00h

Lloc: Col·legi Jaume Fornaris i Taltavull

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.
Aina E. Servera Jaume, 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.
Laura González García, representant dels pares i mares
Michelle Allegretti, representant dels pares i mares.
No assisteixen:
Dori Moreno, representant de l’Ajuntament.
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Hora d’acabament: 14:55 hores
Localitat: Son Servera
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Ordre del dia:
1.- Aprovació, si s'escau, de l'ordre del dia.
2.- Aprovació i lectura, si s'escau, de l'acta anterior.
3.-Informació beques de menjador.
4.- Informació i aprovació, si s´escau, dels preus del menjador.
5.- Informació i aprovació, si s´escau, dels expedients de despesa de compra de pissarres digitals.
6.- Informació i propostes de l´AMIPA.
7.- 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 beques de menjador:
S’informa que s’han presentat 8 sol·licituds de beques de menjador que són les següents:
- Carme Andreu Servera
11 punts
- Tomeu Andreu Servera
11 punts
- Santiago Alexandre Gelabert
5 punts
- Pau Massanet Campins
0 punts
- Ainara Pérez Carcas
9 punts
- Ángel Sánchez del Reino
2 punt
- Alicia Magdalena Rigo Falkenberg 0 punts
- Tomeu Rigo Falkenberg
0 punts (No compleix els requisits)
Totes les sol·licituds que s’han presentades compleixen els requisits exigits per ser
beneficiaris de l’ajuda excepte “Tomeu Rigo Falkenberg” perquè el curs escolar estava
escolaritzat en un centre concertat.
S’aprova per unanimitat
4.- Informació beques de menjador i aprovació dels preus.
-El preu diari del menjador pel present curs s´estableix en 6,03 euros pels comensals fixos
i de 6,65 euros (fins un 10% més) pels comensals eventuals.
La normativa diu que el preu pot pujar fins un 3,1 % a cada curs escolar i que el preu no
pot ser superior a 5,33 euros (preu fins a 25 comensals) sense contar el servei de guarda, establint
un màmix de 6,15 euros. Per tant, com que el preu estipulat està d´acord amb la normativa,
queda aprovat per unanimitat.
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D´aquesta manera el Consell Escolar farà una instància perquè es revisin els preus
mínims, així com la distinció de preus entre educació infantil i primària, sobretot en aquests
temps de crisi.
5.- Informació i aprovació, si s´escau, dels expedients de despesa de compra de pissarres digitals.
-Es mostren 3 presuposts per a la compra de pissarres digitals, es fa la tria de l´empresa
APD, una empresa de la zona, amb el mateix sistema que ja tenim i que ha respost positivament
quan hi ha hagut problemes. Aquest presupost ascendeix a 18694,50 euros. Es montaran 2
pissarres a infantil i 4 a primària, d´aquesta manera totes les aules estaran dotades de pissarres
digitals.
S´aprova per unanimitat el pressupost.

6.- Informació i propostes de l´AMIPA
-S´informa que l´AMIPA farà un requeriment a la Conselleria per comunicar que ens informin de
quin Projecte Lingüístic s´ha d´implantar al centre. Així mateix, aquest document mostra la
repulsa i indefensió per la vulneració al dret de participació de les Comunitats Educatives en
l´organització i funcionament dels centres educatius. Ens manca una notificació formal i oficial
de quin Projecte Língüistic seguir perquè el Consell Escolar es pugui manifestar al respecte.
S´aprova per unanimitat fer aquest requeriment a la Conselleria.
7.- Pregs i preguntes.
- El President manifesta que l´ambient del Claustre per la vaga és tens i que repercuteix a
les relacions entre els mestres, cosa que ens preocupa. També informa que tenim constituida una
“Caixa de resistència” de centre amb 922,70 euros al dia d´avui.

Acords
Aprovar l’ordre del dia
Aprovar l’acta anterior.
Aprovar els preus del menjador
Aprovar els expedients de despesa per la compra de pissarres digitals.
Aprovar el requeriment a la Conselleria per aplicar el Projecte Lingüístic pertinent.
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El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
Son Servera, 30 de setembre de 2013
Vistiplau

María José González Rincón
Secretari del centre.
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Manuel Galán Massanet
Director

