
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA CONSELL ESCOLAR

1 de juliol de 2013

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

Queda aprovada per unanimitat l'acta corresponent a la sessió del dia 29 de maig de 2013.

2.- Procés d'admissió d'alumnes 2013-2014, valoració i aprovació si s'escau d'actuació 

respecte de:

a) Reclamacions al llistat provisional.

Ha entrat, dintre de termini, una reclamació al llistat provisional per al curs de 5 

anys d'infantil. 

És un cas que no va ser admès per manca de places (les dos línies d'aquest curs tenen ja 

25 alumnes) però els pares han fet la reclamació fent al·lusió a una reagrupació familiar atès que 

un dels seus fills ja és alumne del centre. 

L'any passat ja va fer una reclamació però aleshores hi havia 4 casos de reunificació 

familiar al mateix curs i el Consell Escolar va desestimar-la per impossibilitat d'admetre 4 alumnes 

més a eixe curs.

Enguany és l'únic cas per la qual cosa el Consell es planteja que les circumstàncies han 

canviat. De fet, es decidix prendre qualsevol reclamació de manera individual perquè cada curs les

circumstàncies i la realitat del centre canvien.

La presidència planteja que si s'admet 1 xiquet ara, crearà un precedent de cara a les 

sol·licituds de matrícula del mes de setembre.

Se sotmet a votació l'admissió d'aquest xiquet al curs de 5 anys d'infantil amb un resultat 

de 11 vots a favor i 5 abstencions.

b) Habilitació unitat 3 anys Infantil

Al municipi de Bétera queden, aproximadament 10 xiquets per escolaritzar la 

majoria dels quals havia demanat al sobre de matrícula com a primer centre Nuestra Señora del 

Carmen o Marqués de Dos Aguas.

A les darreres reunions de la comissió d'escolarització, l'inspector de zona ha mencionat 

repetides vegades, sense fer-ho oficial, la seua intenció de recomanar a Conselleria l'habilitació 

d'una nova línia. Considera que esta línia s'hauria d'habilitar a Lloma del Mas atès a que ell 

considera que és l'únic centre amb espai suficient. A més, esta línia, recomanarà que estiga dins 

d'un Programa Plurilingüe d'Ensenyament en Castellà.

La presidència comenta el següent al respecte:

- Lloma de Mas no té espai aula al centre i desconeix on podrien habilitar esta nova línia. Comenta

que només queden lliures l'aula de biblioteca, de música i la de moviment però que no son aules 

de les quals puga o haja de prescindir el centre.



- El projecte lingüístic del centre el marca el mateix centre, el qual l'envia a Conselleria que és qui 

l'aprova. Ara seria més bé al contrari: des de Conselleria marcarien el projecte que s'ha de seguir 

en esta nova línia.

- També comenta que desconeix si l'habilitació d'esta nova línia crearia un precedent de cara a 

cursos posteriors. 

Amb tot això, el president pregunta al Consell quina ha de ser la postura del mateix a mantindre 

davant este fet i des del Consell, després de fer un raonament al respecte, s'acorda:

- Reivindicar  el respecte al projecte d'ensenyament en valencià que tenim al centre.

- Reclamar que no hi ha espai aula al centre per a habilitar una nova línia.

Així, el president del Consell redactarà un escrit al respecte per a fer entrega per registre d'entrada

a la Direcció Territorial d'Educació.

A continuació, pregunta si entre el sector pares s'ha pensat en fer alguna cosa. La representant de

l'AMPA pren la paraula i diu que la junta de l'AMPA ha redactat un escrit per fer arribar també a 

l'inspector de zona i demana que siguen tots els pares del Consell els que el signen com a 

representació de tots el pares de l'escola i no només els de l'associació. 

Una vegada s'ha fet lectura del mateix, des del sector pares es dóna suport a l'escrit i es comenta 

la possibilitat de mobilitzar-se davant d'este tema.

A l'endemà el grup de pares va quedar per a signar el document per fer entrega del mateix 

per registre d'entrada el dia 3 de juliol en Direcció Territorial d'Educació, i fer-lo així, abans de la 

reunió de la comissió d'escolarització prevista per al divendres 5 de juliol, per a que eixe dia, 

Inspecció, tinga ja constància de la postura de les famílies de l'escola al respecte. En qualsevol 

cas, la representant dels pares i mares al Consell Escolar Municipal farà les preguntes o reflexions

pertinents a l'inspector eixe dia a la reunió de la comissió.

Una mare ha contactat amb Escola Valenciana perquè ens assessoren respecte a més 

mobilitzacions i, si poden, ens recolzen en elles.

Finalment, es queda a seguir en contacte.

3.- Valoració i aprovació, si s'escau, de l'informe final de memòria curs 2012-2013.

La presidència informa que ja està disponible l'informe final de memòria per a qualsevol 

membre del Consell que desitge consultar-lo.

Informa, també, que la revisió del projecte educatiu encara no s'ha tractar a la COCOPE 

(Comissió de Coordinació Pedagògica) per haver hagut de tractar dues tasques imprevistes i amb 

més prioritat.

A continuació es fa una revisió de diversos aspectes a tractar en el Consell de l'Informe 

Final de Memòria fent una valoració amb ítems de la A fins la D, sent A molt satisfactori i D gens 



satisfactori. Així, es fa revisió de la PGA trimestral (programació, metodologia, avaluació i gestió 

de recursos humans i materials)

La cap d'estudis informa que ha hagut una avaluació de cada equip de cicle: objectius i 

propostes de millora.

També hi hagué una valoració dels equips de treball (convivència, foment de la lectura, 

normalització lingüística, tallers...)

Especial menció de l'equip de foment de la lectura i biblioteca que fan un agraïment formal,

que es recull a l'informe final, als pares i mares que participaren a la setmana dedicada a la lectura

i a l'AMPA per l'animació lectora que realitzaren per als xiquets i xiquetes d'infantil i 1r de primària.

Així mateix, biblioteca agraïx a l'AMPA la col·laboració de les mares de l'AMPA que, al llarg 

de tot el curs, han estat pujant per a folrar llibres i a ajudar en la nova ordenació i catalogació dels 

llibres de la biblioteca. També volen agrair l'aportació dels llibres de ciències en valencià i els de 

literatura infantil  que feu l'AMPA a la Festa de la Primavera i l'ajuda en la decoració de la 

biblioteca.

Cap d'estudis continua amb la valoració d'activitats complementàries i extraescolars 

(acomiadament de 5 anys i 6é i festa de fi de curs).

També recull l'informe una memòria d'audició i llenguatge, una memòria dels tallers, una 

valoració de les mesures de millora en competència lingüística i matemàtica en cada cicle i un 

informe final del pla de convivència del centre.

A continuació la cap d'estudis informa de l'anàlisi dels resultats d'avaluació que resumim, 

ací, per cicles:

- 1r cicle 90 % dels alumnes aprovats

- 2n cicle 86% dels alumnes aprovats

- 3r cicle 72% dels alumnes aprovats

Finalment, s'aprova l'enviament de l'informe final de memòria curs 2012-13 a Inspecció Educativa.

4.- Fora de l'ordre del dia i demanant disculpes la presidència, el Consell acorda proposar al 

Consell Escolar Municipal com a dies no lectius al municipi, els dies 17 i 18 de març i el 2 de maig.

Si, finalment, Conselleria marca com a festius alguna d'aquestes dates, es decideix 

proposar com alternativa el dia 7 de gener.

Sense més assumptes a tractar, s'alça la sessió.


