
                  AMPA de la Lloma del Mas                     
               ampalloma@gmail.com  
              ampallomadelmas.wordpress.com                               

 

Resum Consell Escolar 14.9.16 
 
Ordre del Dia: 
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior. 
2.- Inici de curs: novetats i incidències. 
3.- Aprovació, si s'escau, del pressupost de reposició de llibres de text del 
programa xarxa llibres. 
4.- Informacions a l'òrgan col·legiat 
5.- Precs i preguntes. 
 

 
 
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior. 
 
2.- Inici de curs: novetats i incidències. 
Instruccions juliol.  

 Cal elaborar un pla d’acció de millora (PAM), amb les necessitats del 
centre i de reforç en horari no lectiu (per discapacitat o nec. de 
currículum). Aquest Pla anirà junt amb la PGA. 

 Hi ha un nou càrrec, Coordinador per a la convivència, es tracta d’una 
persona externa amb dues hores de docència per a fer esta tasca. Igual 
que la de xarxa llibres. 

 S’iguala la renovació del Consell Escolar a tots els centres i per tant 
enguany no hi haurà eleccions. A la Lloma falten tres representants de 
les famílies i un mestre per a cobrir i es pensava fer-ho a les 
eleccions. Preguntaran per possibles alternatives. 

 Incorporació infantil acumulativa.  Enguany es podia decidir a cada 
centre. A la Lloma han optat per incorporar cinc alumnes cada dia però a 
l’endemà no acudeixen, el dia 23 tots incorporats. 

 A les circulars d’activitats han d’aparèixer ítems com: responsable, 
preu, horaris, acompanyants, objectius, recomanacions, etc. Això ja es 
feia però de manera interna, ara tot ha de ser públic i les famílies 
poden posar les observacions que abans es posaven a l’agenda. Això fa que 
les circulars hagen d’eixir amb molta antelació i que la informació no 
siga del tot fiable ja que en 15 dies no es pot preveure si els 
acompanyants seran uns o altres En funció de la marxa quotidiana del 
centre. 

 
Dificultats. 

 La documentació sobre les beques de menjador va eixir a finals juliol, 
quan ja estaven de vacances. Ampliava el plaç al 5 de setembre ja que 
Conselleria estava pendent del tancament de pressupostos. Ara estem als 
10 dies de reclamacions. 

 Transport. Sí urbanitzacions. Les pedanies tenen inclosa la beca de 
menjador. En el nostre cas, Campament no es urbanització sinó pedania i 
li correspon la beca. 

 
 Projectes d’innovació. No ha donat temps. Es volia fer sobre els tallers 

i l,hort però la nova normativa indica que cal presentar un vídeo i 
convocar un consell escolar urgent a principis de setembre. Només hi 
havia 12 dies per a presentar-ho i no s’ha pogut fer. Està tot el 
material elaborat, excepte el vídeo, però no s’ha pogut presentar. 
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 El dia 5 de setembre Conselleria comunica que es redueix la jornada dels 
mestres de religió. Això fa reorganitzar els grups de valors i complica 
molt els horaris. Aquests mestres feien moltes hores de reforç i altres 
tasques del centre que ara s’han perdut. 

 Pla d’Atenció Sanitària als centres educatius. Regula el tema de la 
medicació, p ex., cal fer un llistat d’alumnes amb problemes per tal 
d’elaborar un protocol. Segons l’equip directiu, la idea és bona ja que 
coordina el centre amb el centre de salut però resulta un inici de curs 
massa “apretat”. 
 

3.- Aprovació, si s'escau, del pressupost de reposició de llibres de text del 
programa xarxa llibres. 

 Reposició xarxa llibres. Els xecs per a llibres de 1r i 2n, no 
reciclables, són de 15.800€. L’escola ha d’avançar aquests diners però 
els paga Conselleria. A tercer s’han reposat uns 50 llibres, 30 a quart  
i 16 a cinquè. També s’han reposat els llibres de religió ja que passa a 
castellà per implantació del pla plurilingüe. La comanda es feu en juliol 
per un import de 2.800€. Al setembre s’ha comunicat que si una comanda 
passa de 1.800€ calia demanar 3 pressupostos diferents. Hi havia 
proveïdors més barats que es tindran en compte l’any vinent. Conselleria 
assigna un deu % de 2.600 (que era el preu més barat) i per tant els 200€ 
de més els assumeix el centre. 

 Problemes Xarxa Llibres. Hi ha hagut molts problemes i incidències. Hi ha 
famílies que han tornat els llibres però com que no han volgut fer una 
queixa per registre d’entrada això no constarà enlloc. L’Ampa s’ofereix a 
fer un escrit per registre d’entrada sobre l’estat dels llibres per a què 
conste i puga arribar a inspecció. No hi ha solució prevista per part de 
conselleria. D’altra banda, la representant de l’Ampa informa que la FAPA 
està elaborant un informe d’incidències sobre la Xarxa per a presentar-lo 
a Conselleria. Demanem informació detallada i se’ns comenta que la mestra 
responsable es posarà en contacte amb nosaltres per a donar-nos tota la 
informació. 

 
4.- Informacions a l'òrgan col·legiat 

 Menjador. 152 alumnes rebran beca segons el llistat provisional; han 
quedat exclosos 50. Falten les al·legacions. Els més necessitats no 
acudeixen a fer les al·legacions i aleshores cobreix l’ajuntament 
aquestes beques. L’escola fa un escrit a Conselleria explicant tot això. 
Enguany hi ha cinc tipus d’ajudes en funció dels punts. 4,25€ és la beca 
màxima, per tant cal pujar el preu del menjador de 3,94€ a 4,25€ ja que 
Conselleria obliga a cobrar als comensals la mateixa quantitat que es 
dóna de beca màxima. Tot això complica molt el funcionament dels 
responsables de menjador ja que s’hauran de fer molts rebuts diferents. 
Han decidit que als becats se’ls contarà com a comensals de tota la 
setmana ja que si, a més, es fa distinció entre els que es queden els 
divendres i els que no, caldria fer 10 rebuts diferents, a banda dels dos 
tipus de rebuts dels no becats. La representant de l’Ampa en funcions 
torna a recordar la reclamació de que es tornen els diners de menjador 
des del primer dia de no assistència per malaltia. Ens tornen a dir que 
es molt complicat i que no ho veuen clar però insistim en que cal algun 
gest per part del centre i més si enguany s’apuja el preu del menjador. 
Es proposa fer un retorn únic a final de curs, posar normes com que cal 
avisar abans d’una hora en concret, etc. Finalment accepten que la 
comissió de menjador ho revise. 

 Comenten també que totes les peticions fetes a l’Ajuntament se’ns han  
denegat: ombratge, porta pàrking, pintar, etc. Hi ha hagut algun incident 
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per la falta d’ombratge, colps de calor. També ens comenten que enguany 
l’escola no participarà a les activitats del camí a l’escola ja que l’any 
passat l’Ajuntament es va comprometre a fer el condicionament del camí, 
pintar un pas zebra, etc i no ho han fet. 

 
5.- Precs i preguntes. 
La representant de l’Ampa comenta les queixes rebudes per la temperatura del 
bus al migdia. Sembla que quan estan davant de l’escola esperant als alumnes no 
poden tenir els motors en marxa i per tant l’aire posat. La directora comenta 
que es posarà en contacte amb l’empresa de transport per intentar trobar una 
solució, com per exemple esperar al descampat del final del carrer amb l’aire 
en marxa fins just el moment d’arreplegar els alumnes. 
 
També preguntem com van les peticions i escrits que s’han presentat a 
l’administració sobre la línia PPEC. La representant de l’Ampa fa un resum de 
l’escrit i de les peticions i informa als membres del Consell que poden 
consultar-lo al blog de l’Ampa. Respecte a això la directora comenta que no hi 
ha encara notícies sobre la dotació de personal de suport per als alumnes amb 
dificultats però que la inspectora li ha fet un comentari no molt positiu sobre 
la recepció d’un text de queixa de l’Ampa. 
 
I sense més assumptes a tractar, s’alça la sessió. 
 
 
 


