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Acta de Consell Escolar 

 
Identificació de la sessió 

Número de sessió Data Hora  

        2  4/12/2018                      18:30h  
 

Caràcter Lloc 

Ordinària                                      Sala de mestres    
 

 

Persones assistents  

Presidenta:  Agnès Barba 

Cap d’estudis: Alba Besteiro 

Secretària: Miriam Fernández  

Sector Mestres: 

- Sonia Martinez 

- Marta Sanchez 

- Neus Zamora 

- Aroa Pareja 

Sector Pares: 

- Steve Tayleur. 

- Jordi Sunyer 

- Silvia Seuma. (responsable de 
coeducació) 

- Eva Gomàriz 

Sector A.F.A.: Gabriela Parra. 

Sector PAS: Montse Boliart 

Sector Ajuntament:  Jordi Baró 

 

 

 

 

 

 
Persones que s’excusen d’assistir-hi  

Robert Añor  
 

 

 
Ordre del dia 

 
1. Constitució del nou consell escolar 

2. Constitució de les diferents comissions. 

3. Calendaritzar les properes reunions del consell escolar 

4. Tria de representants del Consell Escolar del districte.  

5. Precs i preguntes 
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Desenvolupament de la sessió 

 

Abans d’iniciar l’acta de constitució del nou  Consell Escolar les mestres que 

deixen el càrrec s’acomiaden.  

 

Tot seguim iniciem el Consell Escolar. 

 

1. Constitució del nou consell escolar 

Agnès Barba, com a directora de l’escola es presenta i dona la benvinguda a 

totes les persones que avui som al consell. Ella ocupa aquest lloc de 

presidència des de l’inici de l’escola. Una a una es presenten tots els 

membres: 

 Eva Gomàriz, actualment té dos filles a l’escola. S’incorpora aquest curs ja 

que ha estat la persona més votada en les actuals eleccions.  

 Silvia Seuma. Mare de dos infants, estava de suplent de la Rosa en 

l’anterior votació electoral, i per tant s’incorpora com a nova representant 

de la les famílies. 

  Aroa Pareja. S’incorpora al consell en substitució de la Dolors, com a 

representant del claustre. 

 Jordi Baró. Continua com a representant de l’ajuntament. 

  Montse Boliart.  Representant del personal PAS, continua al consell des de 

l’inici de l’escola. 

 Sonia Martinez . S’incorpora com a suplent de l’Eva, en representació del 

personal docent. 

 Neus Zamora. S’incorpora nova al consell en representació del sector de 

mestres, com a membre escollit en les actuals eleccions. 

  Marta Sanchez. S’incorpora nova al consell en representació del sector de 

mestres, com a membre escollit en les actuals eleccions. 

  Alba Besteiro. El curs passat assistia com a representant de mestres, però 

aquest curs continua amb el càrrec de cap d’estudis. 
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 Jordi Sunyer pare de dos infants de l’escola, continua com a membre en 

representació de les famílies. 

 Steve Taylor pare de dos infants de l’escola de la comunitat de grans. 

Continua com a membre en representació de les famílies, va ser escollit de 

nou a les eleccions del 2016. 

 Miriam Fernández. Continua aquest curs amb el càrrec de secretària. 

 Gabriela Parra. S’incorpora aquest curs com a representant de l’Afa. 

 

S’informa de les funcions del consell escolar, i del seu paper dins l’escola.  

 

D’aquesta manera, la constitució del consell escolar queda de la següent manera:  

Presidenta:  Agnès Barba 

Cap d’estudis: Alba Besteiro 

Secretària: Miriam Fernández  

Sector Mestres: 

- Sonia Martinez 

- Marta Sanchez 

- Neus Zamora 

- Aroa Pareja 

- Robert Añor 

Sector Pares: 

- Steve Tayleur. 

- Jordi Sunyer 

- Silvia Seuma. (responsable de 
coeducació) 

- Eva Gomàriz 

Sector A.F.A.: Gabriela Parra. 

Sector PAS: Montse Boliart 

Sector Ajuntament:  Jordi Baró 
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2. Constitució de les diferents comissions. 

S’expliquen les diferents comissions que existeixen, al C E i es designen les 

participants de cada comissió 

 

- Comissió permanent: Neus, Agnès, Eva. 

- Comissió econòmica: Agnès, Miriam, Aroa, Gabriela 

- Comissió de convivència i inclusió: Steve, Alba. 

- Igualtat de gènere: Silvia 

 

 

3. Calendaritzar les properes reunions del consell escolar 

 19 de Febrer, a les 18h 

 9 d’abril, a les 18h 

 25 de juny, a les 16h  

 

4. Tria de representants del Consell Escolar del districte. 

En Jordi Baró explica les funcions i el funcionament tant del consell escolar 

com del propi paper de les persones representant.  

- Jordi Sunyer, representant de famílies 

- Miriam Fernández, representant dels docents 

- Representant de l’Afa. L’Afa designarà una persona i ens ho 

comunicarà. 

- Montse B, representant del P.A.S.   

 

 

5. Precs i preguntes  

 

Sota la presidència de la directora s'aixeca la sessió a les 19:27 del dia 4 de 

desembre de 2018. 
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Acords 

Aquesta acta constitueix el nou consell escolar  

 

 
Temes pendents  
 

 

 

 

La directora de l'escola, aixeca la sessió, de la qual, com a secretari/secretària, 
estén aquesta acta. 

El secretari / La secretària                                                                                             Vist i plau     La directora, 

Miriam Fernández Membrives Agnès Barba 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


