Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Xoriguer

CURS 2021-2022

Reunió Ordinària Consell Escolar
Telemàtica:

Núm. Acta: 2

DATA: 24-9-21

Aleix Vila (director),, Marta Soler, Marta Ebri, Mari Valverde,, Eva Andreo

(secretària), Anna Garcia (cap d’estudis), Víctor López, Lluisa Balvin Absents: Romà,
Cristina Peláez, Mònica Molera, Txell Argelagués, Laura José Maria, Cristina Molera

ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Sortides 1r trimestre.
3. Eleccions Consell escolar. Esmena a les NOFC
4. Dates per realitzar les eleccions al consell escolar.

TEMES TRACTATS:
1. Lectura i aprovació de l’acta nº 1
2. Sortides 1r trimestre
- P3, P4 i P5: 4-11-21 La Fageda (Olot). Rectificada a Viladrau.
- 1r i 2n: 6-10-21 Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Terrassa
- 3r i 4t 22-10-21 La Granja de Santa Maria de Palautordera
- 5è i 6è 27-9-21 Museu de matemàtiques (Cornellà)
- 26-11-21 Teatre en anglès a Centelles (primària)
3. Eleccions Consell Escolar. Esmena a les NOFC
Des de la creació de l'escola es va anar configurant el consell escolar paulatinament i
actualment tenim que un any es renova només una persona del sector de famílies i al cap de
dos anys se'n renoven tres. Per evitar això i que sigui més equitatiu, que cada dos anys es
renovi el 50% de persones cal fer els següents passos:
- Modificar les NOFC amb el següent text i aprovar-ho per consell escolar.

2.1.1 2.1.1 Consell escolar

Renovació:
1. En cas d’empat en les votacions dels representants dels mestres, quedarà elegit el que tingui
destinació definitiva a l’escola i si continua l’empat serà el que porta més temps a l’escola i sino
el de més edat.
En cas d’empat en els representants de les famílies serà elegit el que el seu infant sigui el de menys
edat.
2. Si es produeix una vacant, aquesta s'ha d'ocupar per la següent candidatura més votada en les
eleccions corresponents o la posterior, sempre que mantingui els requisits que la van fer ser
elegible com a representant. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-la, la vacant
roman sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar. La nova persona membre s'ha
de nomenar pel temps que restava del mandat a la persona representant que ha causat la
vacant.
La condició de membre del consell escolar es perd quan es cessa en el càrrec que comporta ser-ne
membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l'òrgan que l'ha
elegit en revoca la designació.
En els representants de les famílies, l’AMPA pot en nom de totes elles, demanar a algun
representant elegit que renuncii al seu nomenament si durant el curs següent ja saben que
perdrà el requisit per ser-ne membre i no hi ha cap candidat per cobrir-la.
3. Per la resta es seguirà la normativa establerta pel Departament d’Educació.
Es proposa que dues persones haurien de dimitir voluntàriament (Lluïsa Balvin i Cristina
Molera) abans de les eleccions perquè així es pugui renovar la meitat del sector de pares cada
dos anys. La Txell Argelagués està ocupant el lloc d'en Marc Vilamajó i seria el lloc que li
tocaria renovar-se.
- Del sector de mestres continua la Marta Ebri, Marta Soler i Mari Valverde. I s'han d'ocupar
dues places amb mestres nous.
- Del sector d'AMPA han canviat la Cristina Pelàez per la Laura José Maria.

4. Dates per realitzar les eleccions al consell escolar.
Les dates de les votacions ja les tenim del 22 al 26 de novembre.

Sense que hi hagi cap pregunta es dóna per finalitzada la reunió.
El director aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
Vist-i-plau del director
Firmado
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