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ACTA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL EN SESSIÓ 
EXTRAORDINARIA REALITZADA EL DIA 9 DE JULIOL DE 2015 

 
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Pedreguer, el nou de 

juliol de dos mil quinze. 
Prèvia convocatòria a tal efecte, es reuniren el Consell Escolar 

Municipal sota la Presidència del Sr. Alcalde, amb l’assistència dels 
senyor/es expressats al marge, membres del Consell Escolar Municipal, 
per realitzar sessió extraordinària. Assistiren així mateix els regidors 
Yolanda Miralles i David Prats. 

No assistiren Amparo Marzal, M. Teresa Savall, Josefa Álvarez, 
Andrés Ginestar i Silvia Martinez. 

 A les dotze hores, la Presidència declarà oberta la sessió.  
 Tot seguit es passà als punts de l’ordre del dia: 
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior (31/03/2015). 

        Es donà compte de l’esborrany de l’acta anterior distribuïda amb la 
convocatòria, no havent-hi observacions, es considerà aprovada per 
unanimitat. 

2.- Adjudicació projecte tallers d’estiu 2015. 
 El regidor Blai Server informà que s’han presentat 4 projectes i 
llegí la valoració feta pel gabinet psicopedagògic: 
      -   El projecte millor valorat ha estat l’anomenat Roda la mola. Les 
raons d’aquesta valoració han estat les següents: 
         S’hi desenvolupen activitats de caire cultural i que pretenen 
fomentar el sentiment cultural. 
         Tot i respectar la línia habitual dels Tallers d’Estiu, inclou elements 
innovadors i particularment activitats amb nexes en el temps present-
passat. És el cas, especialment, de la “Ruta dels riuraus” i de l’activitat 
“El Segle d’Or valencià”. 
         Contempla la dimensió ocioinstrumental i cerca clarament 
l’aprenentatge significatiu i transformador per part dels xiquets i 
xiquetes. 
         A més, inclou activitats complementàries als currículums escolars 
de Ciències Socials i Ciències Naturals, demanda aquesta manifestada 
per diversos professors dels centres educatius del municipi. 
         S’hi especifica el preu amb IVA i el fet que si l’Ajuntament no 
compta amb una assegurança per als Tallers, aquesta correrà a càrrec 
dels responsables del projecte. 

Per contra, un inconvenient que planteja és que no s’hi especifica 

l’horari i la presentació està menys elaborada que les dels altres 

projectes. 

        -En segon lloc s’ha valorat el projecte Temps de pansa, per les 

següents raons: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La presentació i el desenvolupament del projecte és molt bo. 

- Les activitats són diverses i s’hi contemplen diverses tipologies de 

jocs. 

- És menys creatiu que l’anterior, ja que inclou activitats ja 

realitzades en edicions anteriors. 

- No queda clara la intervenció dels actors externs. 

- No s’hi especifica el preu amb IVA ni la qüestió de l’assegurança. 

En tercer lloc ha estat valorat el projecte Estiu divertit fora del llit, el 

qual: 

- Presenta una molt bona presentació i un contingut adequat. 

- Però no és massa transversal. 

- Els temes estan distribuïts per unitats didàctiques. 

- Les activitats són més aviats monòtones i com les d’altres 

edicions. 

- Té una forta càrrega educativa, potser excessiva. 

- No s’hi especifiquen ni l’IVA ni l’assegurança. 

Finalment, en quart lloc s’ha valorat el projecte Escola d’estiu 2015: 

- S’hi contempla la coordinació i el temps dels equips. 

- La temporalització apareix molt detallada. 

- Però inclou temes repetitius, les activitats són més pròpies de 

tallers i són poc innovadores i no s’ha respectat el sistema de 

plica. 

      Per tot això, la proposta recomanada des del gabinet psicopedagògic 

és la primera: Roda la mola.    

       S’informà que aquest any correspon realitzar els tallers al Col·legi 

Trinquet. Que les inscripcions són gratuïtes i està obert el termini fins el 

24 de juliol, el nombre de places és limitat a 75 alumnes per rigorós 

ordre d’inscripció.  

         El Sr. Alcalde digué que està previst augmentar la partida 

pressupostària si hi ha molta demanda. 

           Tere Ramis digué que hi hauria d’estudiar el tema de rigorós 

ordre d’inscripció amb l’horari que hi ha per a inscriure’s.  

          Carmen Puche digué que el projecte és paregut al de les altres 

edicions, amb algunes novetats. 

          Alicia Gilabert digué que no ha llegit els projectes, per tant, no pot 

votar.  



 
 

 
 

 
     
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es procedí a votar la proposta d’adjudicació del taller d’estiu al  

projecte presentat sota el lema “Roda la Mola”: 6 vots a favor, 0 vots en 
contra i 3 abstencions. 

Per tant, s’acordà informar favorablement per a proposar 
l’adjudicació, per Junta de Govern, del projecte presentat amb el lema 
“Roda la Mola”. A continuació, el regidor obrí el sobre amb les dades de 
l’autor del projecte que resulta ser Lluís Josep Cabrera Puigcerver i Josep 
Marqués Costa, per un import de 6.000 € per a un grup de 75 
xiquets/etes. 
         El Sr. Alcalde informà que aquest mati s’ha signat l’acta de 
replanteig de l’obra del pavelló poliesportiu. 
         3.- Festes escolars curs 2015/2016. 
         El regidor digué les propostes presentades pels 3 centres: 
-IES: els dies 1 i 2 ó el 4 i 5 de febrer,i el dia 16 de maig. 
- C. Alfàs: el 29 d’abril i el 2 de maig, i el 18 de març o el 26 de febrer. 
- C. Trinquet: el 2 de novembre, el 26 ó 29 de febrer i el 2 de maig. 
       El director de l’IES digué que ells havien proposat el 16 de maig, 
però té igual que siga el 2 de maig ja que coincideixen els altres dos 
centres. Com al primer trimestre del curs hi ha dos ponts, no cal posar 
una festa escolar en eixe trimestre.  
       Alicia Gilabert manifestà que podria haver problema que foren dies 
de festes escolars el 4 i 5 de febrer, ja que el dia 3 és festa escolar. 
      Finalment, per unanimitat, s’acordà proposar com a dies festius 
escolars el dilluns 2 de novembre, el divendres 26 de febrer i el dilluns 2 
de maig. 
       4.- Precs i preguntes. 
        El director del C. Alfàs informà que les sol·licituds d’utilització de les 
instal·lacions del col·legi Alfàs s’havien tramés a la Direcció Territorial 
d’Alacant.  
      La Regidora Yolanda preguntà a partir de quina edat assistien als 
tallers d’estiu.  Se li comunicà que a partir d’infantil de 3 anys. 
      El director de l’IES digué que el calendari escolar de l’ensenyament 
secundari, es paregut al d’infantil i primària. El proper curs finalitza el 17 
de juny, i proposa l’acte de lliurament d’orles per a eixe dia. Però 
coincideix amb els festivals de fi de curs dels col·legis, els representants 
dels centres de primària consideren que avançar els festivals 3 setmanes 
és molt de temps, i haurà que consultar amb els pares. 
      S’acordà reunir-se a primeries del proper curs els 3 centres per tal de 
consensuar les dates per als actes de cloenda del curs. 
      I, no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde donà per 
finalitzada la sessió a les tretze hores, de la que jo com a Secretaria 
certifique. 


