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ACTA DE REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR 

 

 

Data: 23-10-18 

Lloc: Sala de professors 

Hora: 17’15h 

 

Assistents: Inma Domínguez, Glòria Fradera, Marta Oliete, David Reixach, 

Salvador Morón, Mª José Vergara, Anna Amores i Anna Casadevall. 

 

Acords: 

 

1. Aprovació de l’acta anterior. 

S’aprova l’acta anterior. 

 

2. Justificació anual de les despeses de funcionament. 

Es justifiquen les despeses de funcionament. 

 

3. Programació general de centre. 

Es presenta la programació general de centre per al curs 2018-2019. 

 

4. Resultats competències bàsiques curs 2017-2018.  

Es presenten i es repassen els resultats de les CCBB del curs 2017-2018 i els 

resultats es valoren de forma positiva tant a Primària com a Secundària. 

 

5. Informacions vàries. 

- Nou projecte Educatiu: S’explica que aquest curs, la Fundació Educativa 

Cor de Maria, amb la finalitat de crear un Projecte Educatiu comú a totes les 

escoles, està treballant amb una empresa assessora per tal d’elaborar-lo. 

- Canvi de les sortides: a partir d’aquest curs canvia el sistema de pagament 

de les sortides, que es farà via rebut. 

- Assegurança: s’augmenten les prestacions en l’assegurança que l’escola 

té contractada, passant a poder anar a fer visites a centres privats establerts, 

servei de fisioteràpia i tractaments odontològics llargs derivats d’accidents a 

l’escola, 
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- Presentació del Servei Comunitari i Càritas/ Supeco: es comunica que 

aquest curs els alumnes de 3r d’ESO realitzaran el Servei Comunitari amb 

Càritas Blanes i que s’inicia amb la participació en el Gran Recapte als 

supermercats Supeco i Mercadona de la nostra vila. 

- Precs i peguntes: 

La Sra Mayte Vieta, representant de l’AMPA manifesta que aquest curs han fet 

saber a les famílies que el whatsapp de l’AMPA serveix per a transmetre 

informacions a les famílies de forma unilateral, no per generar converses i/o 

discussions. També manifesta l’interès per fer un pas de vianants a la corba de 

la sortida per la porta del carrer Àngel Guimerà i l’escola manifesta que se’n farà 

càrrec de preguntar-ho. També proposa una reunió amb l’administració de 

l’escola per tal d’ajudar-los a esmenar l’elevat import que els generen els rebuts 

retornats per part de les famílies. Per part de l’escola es comenta la instal·lació 

d’un desfibril·lador i un dispositiu anti ennuegament i que el personal del centre 

s’ha format per, en cas de necessitat, saber utilitzar-lo. 

 

Ja per acabar, s’agraeix al Sr David Reixach, al Sr Jaume Font i a la professora 

Glòria Fradera el seu pas i les seves aportacions al Consell Escolar ja que no 

renovaran candidatura per a les properes eleccions previstes per al mes de 

novembre. 

 

Anna Casadevall i Torras     Sonia Muñoz Gómez 

Directora Pedagògica     Secretària 
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