
 

Escola El Dofí 

 

Ordre del dia  i acords del Consell Escolar del 10 de desembre de 

2018 

Ordre del dia 

1.- Lectura i aprovació de l’ acta anterior 

2.- Constitució del nou Consell Escolar.  

3.- Resum del procés electoral 

4.- Funcions del Consell Escolar.  

5.- Comissions:  

6.- Repartiment dels membres integrants de les comissions 

7.- Informacions  

8.-Torn obert de paraules. 

 

Acords 

1.- Queda constituït el nou Consell Escolar.  

- Mestres: 

o Noelia Hernández  Especialista anglès. Incorporació curs 2018-

2019 

o Sílvia Brasó. Tutora de P5. Incorporació curs 2018-2019 

o Rath Cantó . Tutora de P4. Incorporació curs 2016-2017 

o David Garcia.  Tutor de 1r. Incorporació curs 2016-2017 

o Clara Pastori.   Tutora de P3. Incorporació curs 2016-2017 

- Pares i mares: 

o Roberto Rivero. Pare Eneko P5. Incorporació curs 2018-2019 

o Laura Astier.  Mare de Berta (P4) i Miquel Antolí  (1r). 

Incorporació curs 2018-2019 

o Ainhoa Estrader. Mare Teo (P5) i Marina (4t) Incorporació curs 

2016-2017 

o Ignasi Albós. Pare Eloi (P3) i Claudia (1r) Incorporació curs 

2016-2017 

o Daniel Butti. Pare Olivia (4t)  Representant AFA. Incorporació 

curs 2018-2019 

- Personal PAS: 

o Carles Torrents. Conserge. Incorporació curs 2018-2019 

- Representant ajuntament: 

o Laura Toboso. Incorporació curs 2018-2019 



Ordre suplents: Georgina Gómez, Laia Font, Rebeca Peña i Mireia Rivet. 

2.- Pel que fa a la funció de transmetre la informació tractada al Consell 

s’acorda penjar a la cartellera l’ordre de dia del Consell Escolar i els acords 

presos durant el consell. 

Acordem que la comissió del menjador del Consell Escolar tingui un paper 

més actiu en el seguiment del funcionament del menjador.  Les informacions 

provinents de l’empresa s’enviaran a l’escola i des del despatx es reenviaran 

via mail als membres de la comissió de menjador del Consell Escolar i a la 

persona responsable del menjador de l’AFA. 

A  l’inici del proper trimestre la comissió de menjador es reunirà per tal de 

revisar-ne el funcionament i establir vies de millora.   

3.- S’acorda que les comissions del Consell Escolar siguin les següents:  

- Econòmica. Tindrà les mateixes funcions i membres que constaven ara a 

les NOFC. 

- Permanent. Tindrà les mateixes funcions i membres que constava ara a les 

NOFC. 

- Menjador. Tindrà les mateixes funcions  que fins ara i s’afegeix un membre 

més (un mestre). 

- Diversitat i inclusió.  Aquesta comissió assimila les funcions de l’anterior 

comissió de convivència tot i que la funció principal serà desenvolupar 

projectes que ajudin a sensibilitzar i conscienciar sobre dinàmiques d’exclusió i 

discriminació. Les persones que formen aquesta comissió seran la directora, cap 

d’estudis, la mestra d’EE, el mestre responsable de coeducació del centre i dos pares o 

mares. El pare/mare o pares/mares d’aquesta comissió seran els encarregats de 

participar en la mesa per la Diversitat i la Inclusió que està previst crear a nivell 

municipal a instància del Pressupost Participatiu demanat per les AFA’s pels propers 

dos cursos.  

4.- El repartiment de mestres i pares i mares a les comissions serà el 

següent: 

- Econòmica. Laura Astier i Noèlia Hernández  

- Permanent. Laura Astier i Ignasi Albós 

- Menjador.  Ainhoa Estrader i David Garcia 

- Diversitat i inclusió.  Daniel Butti, Roberto Rivero, Rath Cantó (Responsable 

de coeducació) 

 


