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: 17/10/2013

Hora d’inici: 14.00h

Lloc: Col·legi Jaume Fornaris i Taltavull

Hora d’acabament: 14:30 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.
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.
Dori Moreno, representant de l´Ajuntament.
No assisteixen:
Aina Munar, representant del professorat.
Ordre del dia:
1.-Projecte TIL
2.-Instar a Conselleria que els doblers dels vaguistes s´incorporin al centre.
3.-Precs i preguntes.
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Desenvolupament de la sessió:
Abans de començar la sessió extraordinària el director fa lectura de l’escrit que van adreçar els
representants del pares al Consell Escolar per tal de sol·licitar reunió extraordinària del Consell
Escolar per tractar els punts referenciats a l’ordre del dia. Per donar resposta a aquest escrit es
convoca la sessió.
1.- Projecte TIL
La presidenta de l’AMIPA fa lectura del següent manifest amb la intenció d’obtenir el màxim
suport possible i traslladar-ho a la Conselleria.
“Dia 19 de juny del present es va presentar un projecte de tractament integrat de llengües per l’article 20
que donava compliment al decret 15/2013 i també en base a les instruccions de dia 9 de maig del
secretari autonòmic d’Educació, Cultura i Universitat. En aquest projecte s’indicava clarament que el
claustre no hi estava d’acord i que l’equilibri entre les llengües cooficials al nostre centre ja es garantia
amb el projecte lingüístic que ja teníem. Tot i això i mostrant el seu desacord el consell escolar va aprovar
el projecte.
Aquest projecte va esser revisat per inspecció educativa i ens notificaren al mes d’agost que no es
garantia l’equilibri entre les dues llengües cooficials. El director a títol personal va fer una nova proposta i
la va enviar a inspecció sempre especificant que aquesta proposta hauria de dur el vist i plau del Consell
Escolar.
Dia 9 de setembre es va reunir el consell escolar i va votar en contra de la proposta feta pel director i així
es va fer saber a la Conselleria.
Dia 6 de setembre també surt el decret llei 5/2013 el qual deroga l’article 20 i les instruccions abans
referenciades i per les quals s’havia fet el nostre projecte de TIL. Aquest decret llei surt una vegada iniciat
el curs escolar i sense efectes retroactius. Per la qual cosa durant el mes de maig i juny no es varen poder
demanar els recursos materials ni la quota de professors necessaris per poder afrontar en garanties la
implantació del TIL ja que quan es dicta el decret llei el curs escolar ja ha començat.
Entenem que actualment segons l’actual llei orgànica d’educació (LOE) i també el Reglament Orgànic de
les escoles públiques els Consells Escolars tenen la competència d’aprovar el Projecte Lingüístic del
centre.
També es sabut que hi ha sentència del tribunal superior de justícia de la comunitat valenciana que
defensa les competències dels Consells escolars per tal de aprovar projectes lingüístics que incloguin
l’aprenentatge d’una tercera llengua en àrees no lingüístiques.
Ateses les circumstàncies actuals del nostre centre i la situació de confusió i desinformació en que es
troba aquest consell escolar per part de la Conselleria d’Educació, els consellers escolars d’aquet centre
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proposen com a resposta raonable i assenyada la recuperació del projecte lingüístic del curs anterior,
amb l´únic objectiu de no causar més greuges als alumnes. En cas contrari demanam que se’ns comuniqui
clarament i per escrit quin és el projecte lingüístic que s’ha d’aplicar. “
Una vegada llegit es demana una votació per saber el suport d’aquest manifest.
El cap d’estudis demana votació secreta, per la qual cosa es disposa d’una urna i les paperetes oportunes
per fer la votació.
Resultat de la votació:
Vots a favor del manifest: 10
Vots en contra del manifest: 2
Abstencions: 0

S’aprova enviar el manifest a la Conselleria.
2.-Instar a Conselleria que els doblers dels vaguistes s´incorporin al centre.
La presidenta de l’AMIPA proposa demanar a la Conselleria que els diners que han perdut els
docents del nostre centre siguin reinvertits en el nostre centre en forma de millora d’ajudes,
finançament i infraestructures.
S’aprova per unanimitat dels reunits demanar a la Conselleria el retorn al nostre centre dels diners
que han perdut els nostres docents.

3.- Pregs i preguntes.
El Sr. Michele Alegretti demana si el Consell Escolar pot fer algun recurs jurídic per denunciar la
violació dels drets dels Consells Escolars.
Abans d’acabar la sessió l’equip directiu vol que consti amb acta la següent informació:
“L’equip directiu vol fer constar amb acta que s’està aplicant per imperatiu legal un projecte lingüístic en
contra de la decisió del Consell Escolar.

Entenem que no es compleix el principi d’autonomia de centre que marca el decret
15/2013 que textualment diu “ L’educació plurilingüe, entesa com a valor afegit distintiu del
centre i personal de cada alumne, ha de ser prevista en el nou projecte, sempre dins el marc de
l’autonomia de la qual cada centre ha de disposar per adequar la planificació lingüística a les
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seves necessitats, condicions específiques i resultats” . Aquest principi no es veu reflectit amb la
imposició d’un projecte que no garanteix l’assoliment de la competència lingüística de l’alumnat
amb les dues llengües oficials i que en cap moment contempla la realitat sociocultural del poble
de Son Servera ni els resultats de les proves de l’IAQSE ni les proves comarcals de final
d’Etapa.”

Acords
-S´aprova per 10 vots a favor i 2 en contra l´enviament del manifest a Conselleria
-S´aprova per unanimitat dels reunits que es demanarà que els doblers dels vaguistes
siguin pel centre.
-Jurídicament es cercaran vies jurídiques per denunciar la violació dels drets dels Consells
Escolars.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
Son Servera, 17 d’octubre de 2013
Vistiplau

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

