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ACTA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL EN SESSIÓ 
EXTRAORDINARIA REALITZADA EL DIA 28 DE JUNY DE 2017 

 
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Pedreguer, el vint-i-vuit 

de Juny 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, Tere Ramis, Virginia 
Real i Silvia Martinez, les quals excusaren la seua assistència.  

També assistí el Regidor, David Prats. 
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 (05-04-2017). 
Es donà compte de l’esborrany de l’acta anterior distribuïda amb la 

convocatòria, per part de Roser Cabrera va formular la següent esmena 
a l’acta: en el punt 2, en el paràgraf que posa “La Directora del C. 
Trinquet proposa que seria convenient fer àrees d’influència...” El que va 
dir és: “Que es plantejara si era o no convenient fer àrees d’influència....”  

I no havent-hi més observacions, es considerarà aprovada per 
unanimitat. 

2.- Festes escolars curs 2017/2018. 
A proposta dels centres escolars i per unanimitat, s’acordà els 

següents dies de festes escolars pel proper curs escolar: 
- Divendres 13 d’octubre. 
- Dijous 7 de desembre. 
- Dilluns 30 d’abril. 
3.- Aprovació projecte Escola d’Estiu en Anglès. 
Prengué la paraula el Regidor d’Educació per a dir que sols s’ha 

presentat un projecte, per part de Fiona Lohoar, per un import de 8.000 
€ per a 75 alumnes. El passà als membres del Consell per a que li 
peguen una ulladeta. 

Per unanimitat, s’acordà informar favorablement la proposta 
d’adjudicació, per Resolució d’Alcaldia, 

4.- Aprovació projecte Tallers d’Estiu. 
El regidor Blai Server informà que s’han presentat 2 projectes, els 

quals es passen als membres del Consell.  
 Digué que la valoració feta pel gabinet psicopedagògic es decanta 

pel projecte “El solet”. 
El projecte amb el lema “Project-Art” està presentat amb defecte 

de forma, ja que no inclou el pressupost de l’activitat. 
Aquest projecte presentat, es semblant al de l’estiu passat, que no 

es va agradar, ja que es molt repetitiu. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Per unanimitat, s’acordà informar favorablement per a proposar 

l’adjudicació, per Resolució d’Alcaldia, del projecte presentat amb el lema 
“El solet”. A continuació, el regidor obrí el sobre amb les dades de l’autor 
del projecte que resulta ser Nitidia Sport, S.C.  per un import de 15.000 € 
per a un grup de 100 xiquets/etes. 
       El Regidor informà que, com a novetat, els tallers d’estiu 
començaran el dia 18 de juliol. 
       Així mateix, comunicà  que aquest any correspon realitzar els tallers 
al Col·legi Trinquet.  
       Roser Cabrera digué que els responsables de realitzar els tallers 
comuniquen abans de començar els espais del centre que utilitzaran. 
       5.- Precs i preguntes. 
     -  Prengué la paraula Alicia Gilabert per a dir que, des de 
l’Ajuntament i el Creama s’organitza tots els anys, dins de les Jornades 
d’Ecoturisme, una visita a la Finca L’Albarda, per als alumnes de 6è, per 
part de l’Ajuntament es sufraga el cost de l’autobús. 
       A partir d’ara, des de la fundació FUNDEM volen cobrar 2 €/alumne, 
import que es cobra a la resta de visites. 
      Pregunta si, des de l’Ajuntament, es pot fer alguna cosa per a que 
els alumnes de Pedreguer no hagen de pagar, ja que, com l’Ajuntament 
col·labora amb la fundació. 
      Com aquestes visites estan incloses dins d’un projecte a nivell 
municipal i és una activitat obligatòria, no s’hauria de cobrar, i si els 
alumnes han de pagar, es podria veure de realitzar-ne d’altres. 
      El Regidor Blai Server digué que prendria nota a veure que es pot 
fer. 

- Roser Cabrera comunicà que havia parlat per telèfon amb 
l’Inspectora i que traslladava la seua queixa respecte a la convocatòria 
del Consell Escolar, que l’havia rebuda en menys de 24 hores i no ha 
pogut planificar l’eixida i per tant assistir a la sessió, prega que es 
convoque en un poc més de temps. 

- Alicia Gilabert informà de les sol·licituds d’utilització de les 
instal·lacions del centre per part de la Comissió de Festes. 

- Roser Cabrera informà de la sol·licitud, per part de 
l’Ajuntament, d’utilització del pati del col·legi per a pàrquing durant la 
setmana de festes. 

- José Miguel Peretó digué que, en relació a la suspensió del 
decret de model d’educació plurilingüe, no hi ha instruccions per part de 
la Conselleria de com s’ha d’actuar. Per a les matricules d’aquest curs, 
s’estan realitzant el procediment per mig d’ITACA. Si després hi haguera 
alguna denuncia, si tinguera algun problema, voldria el recolzament del 
Consell Escolar Municipal. 

- Roser Cabrera preguntà al Regidor respecte a les activitats 
extraescolars a càrrec de l’ajuntament per al proper curs. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blai digué que com el curs passat, cobrint un dia a cada centre. 
S’informà respecte a l’assistència dels alumnes a les activitats 

extraescolars, la majoria són els que es queden a dinar al menjador. No 
es pot saber el nombre d’usuaris ja que l’assistència és voluntària i 
gratuïta, però l’oferta és obligatòria.  

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


