Resum Consell escolar 05-02-2020
-

Es valoren les enquestes de satisfacció

-

Es presenten els resultats Acadèmics 2019

-

S’aprova per unanimitat el tancament de 1/2 any econòmic 2019, el que va des de
gener fins el 25 de juliol. La resta no s’ha pogut presentar per un fallo en el programa
Esfera que estem en espera de que el departament ho solucioni

-

S’aprova per unanimitat el pressupost per l’any 2020, destacant que el romanent de
l’exercici anterior de 143.080,04 € no és real, ja que uns 60.000 € s’han de tornar al
Consorci per que són les taxes; uns 28.000 € són els diners en que pagarem al
professorat específic i els lloguers dels espais, durant l’any 20 i fins al juny de l’any
21,dels alumnes que estan cursant el batxillerat mixt amb salvament i socorrisme. La
resta són per poder fer totes les activitats fins al juny, data en que ja començarem a
cobrar matrícules.

-

S’aprova per unanimitat la puntuació i posterior assignació econòmica que el
Consell Escolar assigna de manera proporcional els 4000 € que destina pels
diferents viatges d’estudis i colònies previstes per aquest curs escolar.
Queda així:
Viatge a Roma de 1er i 2n Batx 12/64 750 €
La Granja 1er i 2n ESO
10/64 625 €
Mojacar APSD
12/64 750 €
Pantà de Sau 3r ESO
11/64 687,5 €
País Vasc 4t ESO
8/64 500 €
Circ Social IS
11/64 687,5 €

-

S’aprova per unanimitat presentar una instància al Director General d’Atenció a la
Família i la Comunitat educativa, en la que demanem que la persona referent de
Gènere dels centres escolars sigui prescriptivament personal docent del centre; Que
comporti una desgravació horària; Que sigui prescriptiva la creació d’una comissió de
coeducació, polítiques de gènere i igualtat d’oportunitats als centres educatius;
Proporcionar formació de gènere al referent de coeducació; Saber quins han estat
els criteris per la dotació de 750 € al nostre centre per temes de coeducació, i com
s’ha fet la difusió.
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-

Informacions vàries: Sobre el programa Bixpe.com per controlar entrades i sortides
del personal; Participació en el programa pilot d’autoavaluació de centre (AVIC);
L’any vinent els alumnes de l’ESO a la matèria d’anglès, disposaran d’un material
intern del centre elaborat pel professorat d’aquest departament. No hauran de
comprar llibres d’anglès; La Direcció de Ferran Tallada està en concurs. Poden
accedir a ocupar aquest càrrec les persones que compleixin els requisits necessaris
que marca el Departament d’Ensenyament, siguin funcionaris de l’Ajuntament, de la
Generalitat o de la Diputació.

-

S’aproven les totes les sortides necessàries per anar a treballar, dels alumnes de
PDC de 4t de l’ESO.
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