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ACTA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL EN SESSIÓ 
EXTRAORDINARIA REALITZADA EL DIA 5 D’ABRIL DE 2017 

 
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Pedreguer, el cinc d’abril 

de dos mil desset. 
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, Josefa Álvarez, Elvira Moncho i Silvia 
Martinez, les quals excusaren la seua assistència.  

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 (29/06/2016). 
Es donà compte de l’esborrany de l’acta anterior distribuïda amb la 

convocatòria i no havent-hi observacions, es considerarà aprovada per 
unanimitat. 

2.- Constitució de la comissió municipal d’escolarització. 
Segon l’article 21, de l’ordre 7/2016, de 19 d’abril, que regula la 

composició de la Comissió Municipal d’Escolarització, aquesta estarà 
formada per: 

- President: el president del Consell Escolar Municipal, el regidor 
d’educació Blai Server. 

- Un representant de les associacions de pares i mares: Virgina 
Real Gayá, representant dels pares del col·legi Alfàs. 

- La direcció d’un centre públic: José Miguel Peretó, director del 
col·legi Alfàs 

- La representació de l’administració educativa: Silvia Martínez, 
Inspectora d’Educació. 

- Un representat del professorat: Roser Cabrera, directora del 
col·legi Trinquet. 

- Secretari: la Secretaria del Consell Escolar Municipal. 
          El director del C. Alfàs llegí el següent apartat de l’ordre: “La 
comissió podrà acordar que es convoque a les reunions a totes les 
persones que estimen que puguen contribuir a la millor consecució dels 
fins que té atribuïts. Aquestes actuaran com a assessores sense que 
tinguen la consideració de membres de la comissió.” 

El Regidor d’Educació digué que els centres preparen els dossiers 
de matriculació i el facen arribar a l’Ajuntament i s’enviarà una carta 
dirigida als pares/mares dels xiquetes/es nascuts a l’any 2014, 
informant-los de tot el procés de matriculació. 
          S’informà que el nombre de xiquets/es empadronats en aquest 
municipi, nascuts a l’any 2014 és de 75. Entre els dos centres tenen 75 
places vacants per a infantil de 3 anys, 50 en el Col·legi Alfàs i 25 en el 
Col·legi Trinquet.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          La Directora del C. Trinquet proposa que es plantejara si seria 
convenient fer àrees d’influència, ja que al curs 2017-2018 s'iniciarà la 
implantació d'un nou programa lingüístic (Programa Plurilingüe 
Dinàmic)". 
          El Sr. Peretó digué que no faria falta, si hi ha algun problema, es 
reuneix la comissió d’escolarització i es decideix. 
           La Sra. Cabrera afegí que caldria que hi haguera un criteri a 
l’hora de decidir, per la qual cosa proposa si es considera necessari 
delimitar àrees d’influència, per tal de garantir un mínim d’alumnat per 
als dos centres i que el canvi de programa lingüístic no vaja en detriment 
del més menut." 
               El Sr. Peretó digué que tindria que veure la normativa abans 
de pronunciar-se. 

     El Sr. Server digué que, per aquest curs, ho deixen com a zona 
única i segons com vaja, pel proper curs, ja es veuria. 

   3.- Adjudicació Tallers de Pasqua 2017. 
El Regidor d’Educació repartí els dos projectes presentats als 

membres del Consell. Digué que la proposta de la Regidoria d’Educació i 
del gabinet psicopedagògic municipal és un projecte que està millor que 
l’altre perquè està més arrelat al poble (és un dels punts del plec), té en 
compte els espais i fomenta les relacions intergeneracionals. La resta 
d’objectius els tenen els dos, aquest projecte és el que porta el lema 
“Babalà”, l’altre projecte és més semblant a les activitats extraescolars 
que estan fent als centres. 

Afegí que, de moment, hi ha 14 inscrits als tallers, i si no hi ha un 
mínim de 20 no es farà. 

Carmen Puche preguntà si es podia ampliar l’horari dels tallers i 
proposa que pel proper curs al plec de condicions dels projectes, 
s’incloga un horari més ampli. 

S’acordà proposar l’aprovació del projecte denominat “Babalà” i 
preguntar a les persones encarregades de dur-lo a terme si podrien 
ampliar l’horari i acollir els xiquets/es a partir de les 8:30. S’obri el sobre 
amb les dades dels autors del projecte i resulten ser Josep Marqués, Lluis 
Cabrera i Neus Llácer. 

4.- Precs i preguntes.  
El Regidor d’Educació informà que el divendres 28 d’abril es 

realitzarà la III Jornada Socio Educativa a Pedreguer i mostrà el cartell 
realitzat a l’efecte. 

També informà que s’està ultimant una enquesta als pares/mares 
dels alumnes de l’escola infantil per a veure les necessitats que hi ha. 

I, no havent més assumptes per tractar, el Sr. President donà per 
finalitzada la sessió a les tretze hores i cinquanta-cinc minuts, de la qual, 
jo com a secretaria, estenc aquesta acta.  

 
 


