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ACTA DE REUNIÓ DEL CONSELL ESCOLAR
ACTA nº 70
31-5-06
Reunit el Consell Escolar amb data de 31 de maig de 2006, procedim a estudiar els
següents temes:
1.- Lectura i aprovació de l'acta del Consell anterior que va tenir lloc el dia 22-2-2006.
S'aprova per unanimitat.
2.- Aprovació de l'horari escolar pel curs 2006-07.
El Titular fa la següent proposta al Consell per a l'horari del curs 2006-07:
a) L'horari escolar serà de 9 a 12 '00 h. i de 15' 00 a 17 '00 h., de dilluns a
divendres, per a l'etapa d'Educació Infantil; de 9 a 13' 00 h. i de 15 '30 a
17' 30 h. per a l'etapa d'Educació Primària; de 9 a 13 '30 h. i de 15' 30 a
17 '30 h. per a l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria.
b) Que dins el marc d'aquest horari dels alumnes al centre escolar, els
mestres impartiran les 25 hores lectives corresponents al currículum
d'EI, d'EP i la normativa relativa a l'etapa de l'ESO.
c) Que en la resta de l'horari escolar (5 hores setmanals), els alumnes
participaran en activitats educatives complementàries.
El Consell accepta la proposta feta pel Titular. S'enviarà comunicació a Serveis
Territorials de la ratificació del Consell Escolar.
3.- Determinació de les festes de lliure elecció del centre.
Fet un estudi de les diverses possibilitats, el Consell, per consens, acorda determinar
les següents dates com a festes de lliure disposició del centre:
- 13 octubre (divendres)
- 7 desembre (dijous)
- 30 abril (dilluns)
D'aquest acord s'enviarà comunicació a la Delegació Territorial.

4.- Situació actual del procés de matriculació al centre.
El Titular informa al Consell de la situació de la matrícula actual a les diferents etapes
del centre:
A 1r de Batxillerat han sigut admesos 4 alumnes.
Per part de l'ESO, s'informa al Consell del procés de matrícula:
1r d'ESO: 5 alumnes nous per a 9 places ofrenades.
2n d'ESO: 0 alumnes nous per a 8 places ofrenades.
3r d'ESO: 0 alumnes nous per a 0 places ofrenades.
4t d'ESO: 3 alumnes nous per a 8 places ofrenades.
Per part de Primària, s'informa al Consell del procés de matrícula:
1r d'EP: 50 alumnes (més 3 peticions d’ampliació de plaça).
2n d'EP: 51 alumnes.
3r d'EP: 47 alumnes.
4t d'EP: 49 alumnes.
5è d'EP: 50 alumnes.
6è d'EP: 50 alumnes.
A Educació Infantil el procés de matrícula és el següent:
P- 3 : 50 alumnes nous (més 2 peticions d’ampliació de plaça).
P- 4 : 50 alumnes.
P- 5 : 50 alumnes.
5.- Programa per a la finalització del curs 2005 -2006.
El Consell fa un repàs de les activitats proposades per a la resta d'aquest trimestre, que
són molt nombroses. Dóna el seu vist i plau.
6.- Baixes temporals en el professorat.
El titular comunica al Consell les baixes temporals hagudes en el professorat del
centre dins d'aquest trimestre. Ha causat baixa temporal el professor Rafael Teodoro per una
intervenció quirúrgica. Na Montse Mateu s'ha encarregat de cobrir aquesta baixa.
Per al setembre del proper curs es reincorporaran amb l’horari complert Cristina
Barriendos i Ana Molinario. Seran baixa Cristina Montiagut i Mª Luisa Guerrero que feien les
corresponents substitucions.
7.- Concert per a Educació Infantil.
El Titular comunica al Consell el resultat de la resolució del 14 de març de 2006
donada pel Departament d'Ensenyament que atorga al centre la renovació del concert per a 4
anys (de 2006 a 2010). El concert avarca 6 unitats d’EI, 12 unitats d’EP i 8 unitats d’ESO.

8.- Campanya Pro-Perú.
El Titular informa al consell que per a Aquesta campanya s'ha recollit la quantitat de
6.200 euros, que ja ha sigut donada a l'Administrador Provincial.

9.- Olimpíada a Barcelona.
Dins els preparatius de la Olimpíada Corazonista que tindrà lloc a la nostra escola el
proper curs, s’ha de procedir a la tria de la mascota.

10.- LOE. Novetats.
Per al curs 2006-07 no es preveu cap novetat que afecti als centres.

11.- Previsió d'obres al centre.
El Titular informa al Consell de la previsió d'obres per a l'estiu:
-

Canviar totes les finestres que donen al pati (46 finestres) per unes finestres
noves amb persianes amb motor elèctric.

9.- Precs i suggeriments.
Es demana la possibilitat d’anular la celebració del Criterium degut a la coincidència
de la celebració de la Olimpíada. Es un tema que s’haurà d’estudiar.
Sense més temes a tractar, donem per finalitzada la reunió a les 19'45 h.
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