
CONSELL ORDINARI ESCOLAR DEL CEIP MONTGO� . 

REUNIO�  ACTA NU� MERO 9/2022 DE 14 DE JULIOL DE 2022

A la ciutat de De"nia a les 18:25 hores del dia 14 de juliol de 2022 el  consell
escolar  del col·legi Montgo"  sota la preside/ncia del director i amb la prese/ncia
dels assistents indicats anteriorment es reuneixen en sessio"  per tractar l’ordre
del dia segu4 ent:

1. Aprovació de l’acta anterior

2. Seguiment de les activitats del centre realitzades (PGA) i memòria

final de curs.

El membres del Consell han rebut la memo/ ria al seu correu. El director

explica als membres del claustre, l’apartat de la memo/ ria relacionat amb la

gestio"  econo/ mica, on s’han afegit aspectes com: subvencionar les eixides

amb bus per a tot l’alumnat, obres de teatre en valencia/ , activitats palanca

del PROA+, codoce/ncia, lluitar contra l’absentisme, millorar la compete/ncia

digital amb les famí"lies, aprenentatge cooperatiu, patis inclusius, racons en

les aules (com el raco"  de lectura), subvencionar llibres i material a famí"lies

econo/ micament me"s desfavorides.

3. Aprovació del menú del menjador escolar 4,25€ per comensal.

S’aprova el preu del menu"  per a cada comensal en la quantitat de 4,25€  

per menu" .

4. Sol·licituds del menjador presentades.

La secretaria informa que s’han presentat un total de 293 sol·licituds.
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5. Aprovació de l’empresa que gestionarà el menjador escolar per al 

curs 2022-2023

D’acord a la normativa s’han presentat un mí"nim de tres pressupostos  

anuals  per  la  gestio"  del  menjador  escolar.  Les  empreses  so" n  IRCO,  

SERUNION i MENDOZA. 

Estudiades  les  propostes  per  la  comissio"  del  menjador  el  Consell  en  

aquesta  sessio"  elegeix  a  l’empresa  MENDOZA  per  a  que/  gestione  el  

menjador per al curs 2022-2023.

6. Altres

El director informa als membres del consell, que hi ha una proposta  de

desdoblament  de  3r  prima/ ria  a  l’espera  de  confirmacio" ,  el  nombre de

matrí"cula de 3 anys ha disminuí4t,  el trasllat de l’aula cil a una aula me"s

gran, s’ha utilitzat una de les aules de l’antic teatre. Aquesta e"s una situacio"

provisional en relacio"  al nombre de grups per al proper curs 22-23.

7.Torn de paraula.

Una  membre  del  consell  comenta  d'importa/ ncia  de  que  hi  haja  una

comunicacio"  fluí4da amb l’empresa del menjador per tal de saber que es i

quina e"s  la quantitat que han menjat els nostres alumnes dia a dia.  I  la

necessitat  de  que  existisca  una  formacio"  del  personal  del  menjador  en

primers auxilis.

Una membre del  Consell  assenyala que s’han de complir  les normes de

higiene com portat el barret dins la cuina, el director (Pep) comenta que ja

es va tractar amb l’empresa i es van prendre mesures.

Tambe"  e" s tracta el tema de l’agenda, el proper curs es tornara/  a demanar

agenda ja que aquesta forma part del PEC.
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        Es pregunta si tots els alumnes tenen camiseta de l’AMPA i se li confirma 

que l’AMPA te"  samarretes i que tambe"  es poden encomanar me"s.

La coordinadora de l’empresa de menjador sera/  Ana Blanes.

Les  famí"lies  del  Consell  destaquen  la  importa/ncia  de  tractar  temes

relacionats  amb  la  sexualitat  en  el  tercer  cicle,  que  els  alumnes  reben

xerrades o informacio"  adequada.

Sense me"s assumptes a tractar, s’alça la sessio"  a les 19:00h.

El/la president/a alça  la sessió,  de la qual,  com a secretari/ària, estenc  
aquesta acta. 

La secreta/ ria Vist i plau
El director

Celia Mª Sa"nchez Ballester Jose"  Vicente Pons Costa
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