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Escola Municipal de Música Blai Net 
Reunió de Consell Escolar, 21 d’abril de 2010 
 
ACTA 
 
Assistents: Jesús Horcajo (representant dels alumnes majors de 18 anys), Francisco 
López, Mercè Galera i Rosa Masmitjà (representants de pares i mares), José Luís Vega 
(representant de l’AMPA), Mercè Jeremias (representant d’entitats musicals), Joan Codina 
(representat dels professors) , Alba Simarro (Cap d’Estudis), Francesc Conesa (Director), i 
Montserrat Mirabent (Regidora de Cultura) 
 
Absents: Mar Mulero (representant dels alumnes de 12 a 18 anys), Esther Vila  
(representant de professors) i Òscar Muñóz (Cap del Departament de Cultura) 
 
Actua de secretària: Alba Simarro 
 
 
1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior 
José Luís Vega recorda que en el punt 9 de l’acta anterior Dels preus públics de l’Escola 
de Música, es va plantejar la possibilitat de que en el preu de les quotes es tingués en 
compte el nivell de renda de les famílies. 
 
 
2. Calendari d’activitats del  3er trimestre 
Es repassa el Calendari del Tercer trimestre, presenten les activitats més rellevants i es 
fan les correccions necessàries. 
 
3. Inscripcions 2010-11: aprovació de les bases i n ombre de places 
Es presenta el Calendari de Preinscripció així com l’Oferta de Places per al nou curs. 
Es vota i s’aprova el nou barem per al curs 2010-11, quedant de la següent manera: 
 
 

CRITERIS OBSERVACIONS PUNTUACIÓ 
Estar empadronat a Sant 
Boi. 

Es procedirà a la comprovació del 
cens. 

4 PUNTS 

Pare o mare treballa a Sant 
Boi. 

Només per a no censats a Sant Boi. 
Caldrà acreditar raó social de 
l’empresa. 

2 PUNTS 

Haver complimentat la 
preinscripció en altres 
ocasions. 

A comptar tres cursos anteriors  
(màxim 1 i ½ punts) 

1/2 PUNT  
 

Ser beneficiari per renda 
mínima d’inserció. 

A justificar amb impresos oficials 
 

1 PUNT 

 
 
4. Horaris del curs 2010-11: presentació de la prop osta de procediments, i 

constitució de la comissió de seguiment. 
S’aprova i és signen les noves Bases del procés d’assignació d’horaris per al curs 2010-
2011. 
Faltà però constituir la Comissió (dins del Consell escolar) que estudiarà i ratificarà aquest 
procés. 
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5. Informacions diverses sobre activitats de curs 
S’en fa referència en la presentació del calendari 
 
6. Informació sobre les activitats de les entitats de la comunitat escolar: AMPA i 

JMBL 
S’en fa referència en la presentació del calendari 
 
7. Torn de paraules 
 
 
 
 
 


