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Resum de la sessió ordinària de Consell Escolar de Centre del dia 10 de març de 2015 

   

ORDRE DEL DIA: 

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

2. Aprovació si s’escau del pressupost de l’any 2015 

3. Activitats complementàries previstes per al 2n i 3r trimestre. 

4. Informació sobre les Proves d’Avaluació Individuals de 1r i 3r curs. 

5. Informacions a l’òrgan col.legiat. 

6. Precs i preguntes  

 

 

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

Es llig i s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior. 

 

2. Aprovació si s’escau del pressupost de l’any 2015  

S’informa als membres del C.E. dels pressupostos per a l’any 2015. Actualment l’escola 

compta amb un romanent molt elevat degut al pagament de tots els retards per part de la 

Conselleria. S’aprova per unanimitat dels presents els pressupostos per al curs 2015. 

 

3. Activitats complementàries previstes per al 2n i 3r trimestre  

S’informa als membres del C.E. sobre les activitats previstes per al 2n i 3r trimestre que no 

estaven incloses a la PGA. 

-Fira del Llibre: Alguns grups del col·legi han sol·licitat la seua participació en les 

activitats de conta-contes oferides als Centres Escolars des de la Fira del Llibre de 

València.  

-Setmana Cultural: Encara que sí és una activitat contemplada a la PGA, s’informa als 

membres del C.E. que les activitats previstes es desenvoluparan alguns dies de la 

setmana del 21 al 25 d’abril i de les setmanes posteriors. 

-Camí a l’escola: Encara que inicialment l’escola va decidir no participar a les activitats 

del Camí escolar fins que aquest no s’iniciara, degut a l’interès i compromís per part 

dels responsables que desenvolupen el projecte, l’escola ha decidit participar (6é 

primària) en l’encontre d’escoles que es durà a terme el proper dimecres 1 d’abril. 

-Projecte e-twining: Des de l’escola s’ha començat un projecte d’anglès anomenat “I 

love my kindergarden” a través de l’e-twining, on participen tots els mestres titulats en 

anglès durant les hores de formació al centre. Aquest projecte està dissenyat per als 

alumnes d’infantil i 1r cicle i el que pretén és conèixer i donar a conèixer la cultura 

pròpia i la d’altres països a través del que es treballa a les escoles col·laboradores. Des 

del nostre centre s’ha començat a realitzar un power point per al que s’ha sol·licitat 

permís a les famílies implicades. 
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4. Informació sobre les Proves d’Avaluació Individuals de 1r i 3r curs  

La presidenta informa que les proves d’avaluació destinades a l’alumnat de 1r de primària, 

seran proves d’observació per part del tutor/a en les que hauran de valorar a cada alumne 

amb uns ítems donats. 

D’altra banda, aquelles destinades als alumnes de 3r de primària seran referides a la 

competència matemàtica i lingüística (àrees instrumentals), seran passades per professorat 

extern al grup (que no tinga docència directa amb eixos alumnes) exceptuant la part de 

comprensió oral que serà avaluada per observació del tutor/a del grup, seran proves amb 

caràcter informatiu/orientatiu, però constaran a l’expedient de l’alumne. Seran per a tots els 

alumnes i s’adaptaran per a aquells que ho necessiten en contingut o en forma (p.e. alumnat 

amb Nee) 

S’informa al C.E que les proves de 4t seran diagnòstiques i es desenvoluparan com fins ara. 

 

5. Informacions a l’òrgan col.legiat  

La presidenta informa que l’actual equip directiu ha presentat un Projecte de direcció i que 

serà avaluat per una comissió que es formarà per a tal efecte. 

 

Informa també que ha arribat part de la dotació de centre intel·ligent. Han arribat 21 

pissarres digitals i 21 canons. Faltaran per arribar els ordinadors. L’escola ha començat a 

demanar pressupostos per a la seua col·locació a les aules. 

 

S’ha demanat a l’ajuntament el condicionament de l’hort escolar. 

 

S’ha informat des del consistori que per a Pasqua vindran a fer una “cata” del fonament de 

les estructures del pati, per tal de poder prosseguir amb la seua homologació. També han 

informat que la petició de pintar les ratlles del pati es durà a terme després de les 

vacances de falles. 

 

Finalment des del centre s’ha pres la determinació de col·locar un ombratge provisional al 

pati d’infantil, perquè el que hi havia va ser retirat. Ens trobem a expenses de l’alternativa 

que ens donen des de l’ajuntament, ja que aquest pati no compta amb cap ombra i el sol i 

la calor resulta sufocant i perillós per als alumnes més menuts. 

 

S’informa als membres del C.E. que s’ha obert el plaç de sol·licitud de recursos personals 

complementaris i que s’estan actualitzant les dades dels alumnes amb NESE, per tal de 

demanar per al proper curs més mestres especialistes de P.T i AiLL així com una 

educadora a temps complet. 
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La presidenta informa que des de l’AMPA s’ha enviat una carta demanant informació sobre 

la visita realitzada des del centre a la base de l’OTAN, ja que des de l’associació 

considerem que ha estat irregular i no és una activitat pedagògica. La presidenta comenta 

que aquesta activitat, encara que no estava prevista a la PGA, es va comunicar al Consell 

Escolar i notificar a l’inspector. També es va informar i preguntar a les famílies implicades 

si volien participar-hi. 

La representant de l’AMPA pregunta si aquest tipus d’activitats es seguirant fent i si es 

demanarà opinió a totes les famílies (no sols a les implicades). 

La presidenta contesta que aquestes activitats es feren en commemoració del 10é 

aniversari de la base de l’Otan a Bétera i en principi no creu que es tornen a oferir.  

S’obri un torn de paraules entre els membres del C.E. on s’intercanvien diferents opinions. 

 

La presidenta informa al C.E. que aquest trimestre se celebrarà el Xè aniversari de la 

creació del col.legi Lloma del Mas i volen fer un acte lúdic-festiu on estaran convidats tots 

els membres de la comunitat educativa. Es volen fer activitats per a xiquets per la 

vesprada i alguna actuació musical, acabant amb un sopar de pa i porta. La data 

programada seria el divendres 19 de juny. L’Ampa col.laborarà en l’organització de la festa 

organitzant i corrent a càrrec de les despeses d’una part dels actes. 

 

La regidora d’educació informa que des de l’ajuntament han pagat la factura referent a la 

revisió de la llum feta per l’OCA mesos enrere. 

 

S’informa als membres del C.E. d’un cas de ciberassetjament. Ja s’ha comunicat el procés 

a les famílies implicades. 

 

 

 


