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CONSELL ESCOLAR  
 

Els membres del consell escolar són els següents:  

Maria Rius Bonjoch Directora 

Montse Íñiguez Teruel Cap d’estudis 

Narcís Móra Graupera Secretari 

Neus Sánchez Romero  Representant del sector professorat 

Elisabet Sarlat Font Representant del sector professorat 

Judith Nonell Puigpelat Representant del sector professorat 

Magda Isarn Rius Representant del sector professorat 

Núria Lacomba Agustí Representant del sector professorat 

Marcelino Arilla Solano Representant del sector famílies d’alumnes 

Cristina Pigazos Requena Representant del sector famílies d’alumnes 

Carles Romero Rodríguez Representant del sector famílies d’alumnes 

Silvana Casal Caselles Representant del sector famílies d’alumnes 

Maria Barba Ferrer Representant del sector famílies d’alumnes 

Sandra Lafuente Batet Representant de l’Ajuntament 

Gemma Campanario Ciaurri Representant del personal PAS 
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ACORDS PRESOS al llarg del curs passat 2018-2019 

� Presentació i aprovació de la Memòria Anual. 
 

� Presentació i aprovació de la Programació General Anual.  
 

� L’Associació de Familiars d’Alumnes (AFA) de l’escola usarà les 
instal·lacions de l’escola fora de l’horari lectiu per realitzar 
activitats de formació, culturals o lúdiques, l’AFA es coordinarà 
amb la direcció de l’escola. Cada vegada que es realitzi una 
activitat de l’AFA hi ha d’haver un responsable que vetlli pel bon 
funcionament i cura de les instal·lacions. 

� Presentació i aprovació de les modificacions al pressupost 2018. 
 

� Informe del simulacre d’incendi.  
 

� Presentació i aprovació del pressupost 2019. 
 
 

� Informe i valoració de l’estat de les obres de millora que s’han dut 
a terme a de l’edifici del carrer Sant Pere 4 (coberta, lavabos i 
cuina). 
 

� S’informa al Consell Escolar de la propera Jornada de Portes 
Obertes de l’escola que es realitzarà el 13 de març de 2019 de 
15.15h a 18h. 
 
 

� Aprovació de la liquidació del pressupost. 
 

� S’aprova la creació d’un lloc de treball docent específic amb 
perfil professional lingüístic en llengua anglesa per al curs 2019-
2020. 
 

� S’aprova la jornada intensiva del 20 de desembre de 2019, i del 8 
al 19 de juny de 2020.  

 
� S’aprova dedicar quatre dies d’acollida a P3 el curs 2019-2020. Els 

dies seran: el 12, 13, 16 i 17 de setembre de 2019.  
 

� S’informa que el curs de piscina de primer de primària, canviarà 
d’horari. Es sol·licitarà que primer faci el curs el segon 
quadrimestre i segon el primer quadrimestre.  

 
� Modificació de la quota de material: 190€ destinats a l’escola i 

20€ destinats a l’AFA 
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� S’informa que el proper curs hi haurà mitja dotació d’aula 

d’acollida, és a dir, mig mestre/a més.  
 
 

� S’aprova la proposta del Consell Escolar Municipal dels dies festius 
de lliure disposició per al curs 2019-2020: dilluns 4 de novembre, 
dilluns 24 de febrer, divendres 20 de març i divendres 30 d’abril.  

 

� Es fa una valoració i presentació dels resultats evolutius de les 
Proves de Competències Bàsiques de sisè.  

 
� S’exposa el canvi del càrrec del/la Cap d’Estudis, agafa el relleu 

la mestra Montserrat Íñiguez. 
 

� S’aprova  una nova modificació del pressupost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


