
 

Acta del Consell Escolar  Pàgina 75 
Sessió: Ordinària, núm. 248 
Dia:  dimecres 27 de juny de 2018 
Hora: 17.00 h 
Lloc: Biblioteca 
 
 
Assistents: 
Isabel Balaguer Millán, presidenta 
David Febrer Lladó, vocal i cap d’estudis 
Mireia Cebrian Guarch, secretària 
Ruth Capdevila Maya, representant de l’ajuntament 
Maria del Mar Calero Luna, vocal i representant del PAS 
Mònica Cugat Pedrerol, vocal i representant de les famílies 
Margarita Gavilan Famadas, vocal i representant del professorat 
Esther Hidalgo Munné, vocal i representant de l’AMPA 
Gemma Pallarés Perna, vocal i representant de les famílies 
Felisa Pérez Sánchez, vocal i representant del professorat 
Mercè Torres Martínez, vocal i representant del professorat 
Antonio Torrecillas Martínez, vocal i representant del professorat 
Esteban Ramírez Arimaha, vocal i representant de l’alumnat  
Óscar Sagués San José, vocal i representant del professorat 
Víctor Sánchez Santos, vocal i representant del professorat 
Sandra Torras López, vocal i representant de les famílies 
 
Absents: 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 247 del 27 de juny 
2. Organització curs 2018-2019 
3. Aprovació dels horaris de grup per al curs 2018-2019 
4. Recordatori de les utilitats del programa de tutoria i TokApp. Canvis en els fulls 

d’incidències 
5. Modificacions en les partides pressupostàries 
6. Aprovació de les sortides del curs 18-19 
7. Informacions de l’equip directiu 
8. Torn obert de paraules 
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Desenvolupament de la sessió  
 

1. La secretaria proposa fer la votació per a l’aprovació de l’acta de la sessió.  
2. La directora expressa l’agraïment i la benvinguda a les noves representants tant de l’Ampa com de                

l’Ajuntament. El projecte de direcció ha anat desplegant progressivament els objectius i prioritzant la              
millora dels resultats acadèmics, la comunicació amb les famílies i la cohesió social. La directora               
explica que als objectius del pla anual de centre de l’Institut l’Alzina explicats al document que es va                  
enviar amb la convocatòria de claustre cal afegir-hi els objectius de país, motivats pel desplegament               
del decret d’inclusió i de la publicació de l’ordre d’avaluació. Aquests dos objectius són: per una                
banda promoure activament la inclusió i la cohesió social i per altra implantar els currículums               
competencials i treballar als departaments didàctics per tal de pautar l’avaluació formativa i             
formadora. El batxillerat internacional segueix endavant, encara en fase de planificació. La directora             
demana una votació per tal de ratificar els objectius del pla anual de centre i el resultat és de 45                    
vots a favor i 1 vot en contra.  

3. La coordinadora pedagògica recorda les dates i l’organització d’inici de curs. La directora explica les               
obres al solar d’Acàcies. 

4. El cap d’estudi comenta les darreres novetats en guàrdies de pati, tancament d’aules i fulls               
d’incidències.  

5. El cap d’estudis explica el procés complex que ha portat a la realització dels horaris i fa un repàs                   
dels criteris pedagògics. Demana una votació per a confirmar que els horaris dels grups classe               
compleixen els criteris acordats.  

6. La secretària explica i recorda el funcionament del menjador i els armariets per a l’alumnat. També                
explica que durant aquest curs es produirà la migració de les dades des del saga a l’Esfer@. A                  
partir del 30 de setembre el saga quedarà tancat. A partir del 22 d’octubre ja estarà operatiu                 
l’Esfer@ en tots els àmbits. El saga només s’utilitzarà per a consultes. 

7. El cap d’estudis explica que hi haurà un canvi en el document d’informació dels mòbils. I que a                  
causa d’una denúncia al síndic de greuges feta per un pare de primer caldrà obrir expedients i                 
enviar per escrit la comunicació a la família abans d’expulsar un alumne. No podrà ser tant                
immediat com de vegades demana l’equip docent.  

8. Comentem que d’ençà que van reparar les goteres de l’aula de plàstica i no van reposar la grava, a                   
causa de la tela asfàltica, les temperatures al segon pis són molt difícils de suportar. La directora                 
demana el suport del consell per elevar una queixa al Consorci.  

 
 

Acords presos
 

1. Acta de la sessió 247 aprovada per 13 vots a favor i 2 abstencions..  
2. Objectius del pla anual de centre ratificats per unanimitat. 
3. Acordem publicar una notícia explicativa de la nova ordre d’avaluació. 
4. Ja no hi haurà fulls d’incidències. Cal introduir-les l’Aplicatiu de Tutoria. Tindrem dues carpetes de               

guàrdia: la dels professors a la sala de professors i la d’incidències d’alumnes, a la sala de                 
guàrdies.  

5. Ratifiquem per unanimitat els criteris de confecció d’horaris. 
6. Sense acords en aquest punt de l’ordre del dia.  
7. Sense acords en aquest punt de l’ordre del dia.  
8. Tenim el suport del Consell Escolar per enviar una queixa al Consorci per les altes temperatures.  
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Pàgina 77 
Documents adjunts  
 
Documentació adjunta a les actes 
 
Sense res més a afegir, acabem la reunió. La presidenta aixeca la sessió de la qual, com a secretària,                   
estenc aquesta acta. 
 
La secretària Vist i plau 

La presidenta 
 
 
 
 

Mireia Cebrian Guarch Isabel Balaguer Millán 
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