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: 30/01/2014

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, secretària
Bel Sard Sard, representant del professorat.
Magdalena Galmés Bosch, representant del professorat.
Francisca Servera Morey, representant del professorat.
Laura González García, representant dels pares i mares
Michelle Allegretti, representant dels pares i mares.
Maite López Ramon, representant de l’Ajuntament.
No assisteixen:
Aina Munar , representant del professorat.
Javier Martín Martínez, representant del pares i mares.
Catalina Servera Elhauge, representant del pares i mares.
Dori Moreno, representant de l’Ajuntament.
Carme Espases Collantes, representant de l’Amipa.
Aina E. Servera Jaume, representant del professorat
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.-Aprovació del compte gestió de l´any 2013.
4.-Aprovació del pressupost del curs 2014.
5.-Valoració dels diferents ítems del menjador escolar.
6.- Precs i preguntes.
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Hora d’acabament: 14;45 hores
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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.- Aprovació del compte gestió de l´any 2013.
S´aprova
4.- Aprovació del pressupost del curs 2014.
S´aprova
5.-Valoració dels diferents ítems del menjador escolar.
Proposam la continuació amb la mateixa empresa. S´expressa que segons l´enquesta el punt més
feble és el preu del menjador. S´aclareix que el preu ve establert per Conselleria, però que
continuarem insistint en la possible baixada.
S´aprova continuar amb la mateixa empresa.
6.- Pregs i preguntes.
S´informa que en aquest trimestre s´ha començat amb més força el projecte
d´aprenentatge cooperatiu dins les aules. Hi haurà una xerrada pels pares més envant per tal
d´explicar aquest projecte. També s´establirà un dia de “portes obertes”.
A la rueta d´aquest curs el lema és “Els pintors”. Cada aula definirà la seva disfressa.
Referent a la pujada a peu a l´escola, es mantindrà la direcció prohibida a partir de les
8:40. L´Ajuntament estudiarà reservar un pàrquing pels mestres.
S´explica que el motiu de no poder dur els examens a casa és perquè hi ha alumnes que no
el tornen. Si hi ha reclamacions hem de tenir-los almanco durant un curs escolar. L´inspector ens
va donar les pautes i va indicar que el millor era no donar-los. A partir d´ara, adjuntam una
graella a l´agenda on s´apuntaran les notes de les diferents assignatures i els pares les signaran.
Es demana que es confirmi si l´escola matinera ampliarà l´horari de rebuda d´alumnes fins
a les 8:45.
Les factures de la xocolatada de Nadal i de la festa de Sant Antoni s´han repartides entre
l´AMIPA i l´escola, al cinquanta per cent.
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Acords
Aprovar l’ordre del dia
Aprovar l’acta anterior.
Aprovar el compte gestió del curs 2013
Aprovar pressupost pel curs 2014
Continuació amb la mateixa empresa que s´ocupa del menjador escolar.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
Son Servera, 30 de gener de 2014
Vistiplau

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

