
Escola Municipal de Música Blai Net
Reunió de Consell Escolar, 28 d’octubre de 2009

ACTA

Assistents: Mar Mulero (representant dels alumnes de 12 a 18 anys)

Mercè Galera i Rosa Masmitjà (representants de pares i mares)

José Luís Vega (representant de l’AMPA)

Mercè Jeremias (representant d’entitats musicals)

Esther Vila i Joan Codina (representants de professors)

Eliseu Ribes (Coordinador Pedagògic)

Alba Simarro (Cap d’Estudis)

Francesc Conesa (Director)

Òscar Muñóz (Cap del Departament de Cultura)

Montserrat Mirabent (Regidora de Cultura)

Absents: Francisco López (representant dels pares)

Actua de secretària: Alba Simarro

1. Informacions generals sobre l’inici de curs i el procés d’inscripcions
S’informa del procés d’inscripcions del curs 09 – 10 (places ofertades, sol.licituds
ateses, places vacants i llista d’espera).
Dels 442 alumnes matriculats a l’Escola, 380 estan escolaritzats a Can Castellet, i
els 62 restants participen en els projectes d’inclusió del CEIP Cooperativa i el Centre
Obert Lola Anglada
S’informa dels horaris d’atenció tant de l’Equip Directiu com dels Tutors i Consergeria.

2. Ajuts per a l’alumnat de l’Escola de Música
S’informa de que comença el procés d’atorgament d’ajuts per a l’alumnat de l’Escola
de Música i que caldrà crear una comissió del Consell Escolar per tal d’aprovar la
puntuació mínima de cada tram d’ajuts. Els membres d’aquesta comissió seran José
Luís Vega, Mercè Jeremias, Francesc Cones ai Alba Simarro.

3. Seguiment dels conjunts instrumentals de B2, B3 i B4
Responent a les demandes de pares sorgides en la reunió de principi de curs de
Bàsic 2, 3 i 4, s’informa que s’ha fet un seguiment de les assignatures de Conjunt
Instrumental, fent especial atenció a la preparació de les aules i als alumnes de piano.
Es debat sobre el fet que els alumnes facin vàries assignatures en una tarda va en
detriment de la qualitat: és per això que l’Escola s’està plantejant (sempre i quan sigui
possible) la reducció de la durada i ratio d’alumnes de les classes col.lectives.



4. Revisió del Pla d’Acció Tutorial
S’informa que des del Claustre de professors i els diferents grups docents s’està fent
una revisió del Pla d’Acció Tutorial, i que ja s’han introduit algunes millores en relació
a la Planificació Quadrimestral.

5. Grup de millora
S’informa de la creació d’un grup de treball per a la millora d’aspectes de comunicació
de l’Escola. El Consell Escolar en durà el seguiment, i el moderador serà Gregori
Gutiérrez.
La primera reunió serà el proper 4 de novembre

6. Entrades i sortides, i entorn de l’Escola
S’informa que, com a conseqüència de la finalització de les obres de la Plaça
G. Mestres, cal replantejar-se els procediments d’entrada, sortida i custòdia de
l’alumnat de l’Escola. L’equip directiu presentarà una proposta de protocol al proper
Consell Escolar. Per tal d’aprovar aquest Protocol es convocarà un Consell Escolar
extraordinari, que es farà coincidir amb la reunió de la comissió d’ajuts.

7. Calendari de curs i calendari d’activitats del trimestre
Es repassa el Calendari d’activitats del Primer trimestre.
S’aproben els dies de lliure disposició: 15 de febrer, 30 d’abril i 24 de maig.
Es fixen les dates dels propers Consells Escolars : dimarts 26 de gener i dimecres 21
d’abril.

8. Eleccions membres del Consell Escolar i calendari de reunions
Per tal de cobrir les places vacants en el Consell Escolar, s’informa que:

- la plaça de professor es ratificarà en claustre (Joan Codina).
- la plaça d’alumne major de 18 anys s’escollirà el dimecres 10 de
novembre

9. Torn de paraules
· Na Rosa Masmitjà demana parlar, en el proper Consell Escolar, del preu
de les matrícules
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