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ACTA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL EN SESSIÓ 
EXTRAORDINARIA REALITZADA EL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 

2015 
 

A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Pedreguer, el vint-i-tres 
de novembre de dos mil quinze. 

Prèvia convocatòria a tal efecte, es reuniren el Consell Escolar 
Municipal sota la Presidència del Regidor d’Educació, Sr. Blai Server, amb 
l’assistència dels senyor/es expressats al marge, membres del Consell 
Escolar Municipal, per realitzar sessió extraordinària.  

No assistiren Amparo Marzal, Teresa Ramis, Josefa Álvarez, i Silvia 
Martinez. 

 A les tretze 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 (09/072015). 

        Es donà compte de l’esborrany de l’acta anterior distribuïda amb la 
convocatòria. 
        Alicia Gilabert formulà una observació en relació a la seua 
intervenció en l’apartat de selecció dels tallers d’estiu, digué que no 
havia llegit els projectes perquè no se’ls va passar. 
 Cristòfol Bisquert presenta una esmena a l’apartat de precs i 
preguntes sobre el tema del festival de fi de curs i el lliurament 
d’orles:”Ja que l’IES i les escoles acabaven en dates semblants les 
classes, que l’IES entrara  en la roda de dates. Allò cert que nosaltres 
volíem el dia 17 i aleshores s'obri un debat en el qual la conclusió és que 
les escoles han de consultar a les AMPES que són els que organitzen el 
festival però veuen difícil la cessió. Finalment, es comenta la possibilitat 
de reunió d'inici de curs.” 
       Una vegada formulades les dites observacions, l’acta s’aprovà per 
unanimitat. 
 2.- Sol·licitud aulari escola oficial d’idiomes a l’IES.  
         El Regidor d’Educació informà de la sol·licitud de l’IES d’un aulari 
de l’escola oficial d’idiomes a les instal·lacions de l’IES Pedreguer fora de 
l’horari lectiu del centre. 
        El Director de l’IES digué que es sol·licitarà l’aulari per a impartir 
classes d’angles, francès i alemany fins al nivell B2, tot i això dependrà 
de la demanda d’alumnes que hi haja. I afegí que mentre es done la 
dotació per part de la conselleria, es farà ús del servei que s’està 
prestant en l’actualitat de consergeria per part de l’Ajuntament.  
 El Consell Escolar Municipal, per unanimitat, informà 
favorablement la sol·licitud d’un aulari de l’escola oficial d’idiomes a les 
instal·lacions de l’IES Pedreguer fora de l’horari lectiu del centre. 
 3.- Informació Xarxa de Llibres. 
  
 



 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          El Regidor d’Educació informà de la circular redactada per 
l’ajuntament amb el procediment a seguir per a prendre part de la xarxa 
de llibres. Del model de sol·licitud a presentar pels pares i de la fitxa de 
manteniment amb les dades bancàries per a realitzar la transferència. 
Així mateix, comunicà que a la nit hi havia una reunió informativa sobre 
el tema a l’Espai Cultural.  
            I, no havent més assumptes per tractar, el Sr. President donà 
per finalitzada la sessió a les tretze hores quaranta-cinc minuts, de la 
qual, jo com a secretaria, estenc aquesta acta. 


