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ACTA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL EN SESSIÓ 
ORDINARIA REALITZADA EL DIA 26 DE JUNY DE 2018 

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

Juny de dos mil divuit. 
Prèvia convocatòria a tal efecte, es reuniren el Consell Escolar 

Municipal sota la Presidència de la Regidora d’Educació, Sra. Noelia 
Miralles , amb l’assistència dels senyor/es expressats al marge, membres 
del Consell Escolar Municipal, per realitzar sessió ordinària.  

No assistiren, Pepa Alvàrez i Virginia Real, les quals excusaren la 
seua assistència.  

També assistí el regidor Juan J. Puigcerver. 
A les nou hores i trenta minuts, la Presidència declarà oberta la 

sessió.  
 Tot seguit es passà als punts de l’ordre del dia: 
1.- Lectura i aprovació, si escau, de les actes anteriors 

(21/02/2018, 16/04/2018 i 14/05/2018). 
Es donà compte dels esborranys de les actes anteriors distribuïdes 

amb la convocatòria. 
Es produïren les següents intervencions: 
Roser Cabrera digué que presentarà redacció de la seua 

intervenció a la sessió del 21 de febrer.  
       2.- Festius escolars curs 2018/2019 
       Per part dels representants dels centres educatius es presenten 
propostes de dies festius escolars pel proper curs, per unanimitat, 
s’acordà proposar: 

- Divendres 2 de novembre. 
- Divendres 7 de desembre. 
- Dilluns 18 de març. 

       3.- Activitats extraescolars curs 2018/2019 
        Aurijane Ferreira prengué la paraula per a dir que segons la 
normativa, les ampes dels col·legis poden organitzar la realització 
d’activitats en horari de 15:30 a 17:00 hores previ pagament d’un màxim 
de 18 € per alumne. Els pares del Col·legi Trinquet proposen les 
següents activitats: dansa, multiesport i tècniques d’estudi.  
 
 El Director del C. Alfàs digué que el projecte de jornada intensiva 
és per a 3 anys, a la propera renovació es proposarà. Si la realització de 
les activitats és amb intervenció de l’Ajuntament, ha de ser igual per als 
dos centres.  
        La Regidora d’Educació digué que, per a l’altre curs,  l’Ajuntament 
podria fer un conveni amb l’empresa per a la realització de les activitats 
extraescolars. 
        Aurijane Ferreira afegí que es podrien coordinar les AMPES dels dos 
centres. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        La Regidora d’Educació digué que al mes de setembre s’ha de 
licitar la contractació dels educadors de les activitats extraescolars.  
         4.- Precs i preguntes. 
          Alicia Gilabert formulà el següent prec: l’horari de les sessions  
dels consells escolars es podria posar en horari complementari, ja que a 
les 12 hores ens ve mal als professors perquè estem impartint classe. 
          La Regidora d’Educació prengué nota per a convocar els consells 
a partir de les 13:30 hores. 
         Roser Cabrera digué que al mes de setembre es realitze un consell 
escolar municipal per tal de veure les sol·licituds d’ús de les instal·lacions 
escolars.  
        Carmen Carbó digué que no hi hagut problemes de matriculació.  
        I, no havent més assumptes per tractar, la Sra. Presidenta donà 
per finalitzada la sessió a les deu hores i vint minuts, de la qual cosa, jo 
com a secretaria, estenc aquesta acta.  


