
RESUM CONSELL ESCOLAR DE CENTRE
12 de febrer 2014

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació si s'escau de les actes anteriors.
2.-  Aprovació,  si  s'escau,  del  balanç  corresponent  al  1er 
trimestre.
3.-  Aprovació,  si  s'escau, del  compte anual de gestió 2013 i 
pressupost 2014.
4.- Revisió trimestral de la PGA.
5.- Informacions a l'òrgan col·legiat:
– Unitat  habilitada:  informació  i  adopció,  si  s'escau, 
d'acords.
– Avaluació de riscos laborals
– Informacions de les comissions
6.- Precs i preguntes.

Assistència: 17 persones.
La regidora d'educació excusa la seua absència.

La presidència en funcions del CE comunica la baixa del director i per tant la cap 
d'estudis assumix la direcció i la presidència del CE en funcions.

1.- Lectura i aprovació si s'escau de les actes anteriors.
S'aproven les actes anteriors (ordinària i extraordinària) per unanimitat.

2.- Aprovació, si s'escau, del balanç corresponent al 1er trimestre.
Balanç que correspon al  1er  trimestre de menjador (fins  el  31 de desembre): 
Conselleria  ha  abonat  els  diners  que devia  del  curs  11/12,  12/13 i  ara  estan 
pagant el que correspon a 13/14.
Les propostes d'inversió ja es van parlar en la darrera sessió però ara ja es fan 
efectives: ampliació de monitoratge per millorar el servei i la vigilància d'esplai i 
biblioteca.
Una  altra  proposta:  materials  de  pati,  jocs  (construccions  gegants,  pilotes, 
bitlles...) Ja se sap on es podrien emmagatzemar.
També s'informa des de la comissió de menjador que hi ha hagut un canvi de 
cuiner atès que l'anterior ha marxat. I que amb la unificació de bancs (SEPA) s'ha 
endarrerit  un  poc  el  pagament,  però  quan  tots  els  fulls  estiguen  signats  ja 
s'hauran posat al dia.

Aprovació per unanimitat de les inversions i del balanç del 1er trimestre.
 
3.- Aprovació, si s'escau, del compte anual de gestió 2013 i pressupost 
2014*.
*El pressupost del 2014 es proposarà en una sessió extraordinària.

Pel que fa a la gestió 2013 la secretària fa l'exposició del tema.



La Conselleria ha anat fent es ingressos i per tant hi ha diners. S'ha pensat a 
augmentar les dotacions de cicle i aula amb eixos diners. El centre no pot adquirir 
material informàtic i audiovisual perquè és la Conselleria qui ha de fer arribar 
aquest  material  i  qui  s'encarrega  del  seu  manteniment.  S'adquirirà  material 
didàctic, cultural i esportiu.

La representant de l'AMPA demana si aquests diners que es traduiran en dotació 
podrien fer disminuir també l'aportació econòmica de cada curs de les famílies a 
l'aula. S'estudiarà la proposta i se'ns informa que des dels cicles ja es prova de 
retallar i ajustar el màxim possible aquesta quantitat.

S'aprova la gestió 2013 per unanimitat.

4.- Revisió trimestral de la PGA.
La comissió pedagògica explica la feina que ha fet al respecte, que és consultable 
per a qui ho demane. I la Comissió de transició (pas a secundària) vol destacar 
que els resultat en els xiquets i xiquetes que ixen de la Lloma, quan passen a 
secundària, són positius.  

5.- Informacions a l'òrgan col·legiat:

5.1.- Unitat habilitada: informació i adopció, si s'escau, d'acords.
A la darrera sessió de Consell es va informar que el centre estava pendent de 
decidir  el  tractament lingüístic  de l'aula PPEC de 3 anys que s'ha habilitat.  El 
Servei  Lingüístic  va  dir  que  el  centre  és  qui  havia  de  decidir  el  tractament 
lingüístic que se'n feia, i per tant la COCOPE hi ha estat treballant i se'ns informa 
de les decisions.
S'usarà el valencià a les àrees següents: assemblea diària, psicomotricitat, temps 
de socialització (1 vesprada conjunta les tres classes de 3 anys), comunicació en 
les altres activitats artístiques (tallers) i rutines diàries.
Tot plegat per a garantir la competència lingüística i social de la llengua. 
Des de la coordinació d'infantil  s'ha fet un balanç positiu del funcionament en 
aquests mesos amb aquests criteris.  

Des de l'AMPA es llig la proposta de text de disconformitat a lliurar a l'Ajuntament 
i a diferents organismes de la Generalitat.
La  presidència  del  Consell  fa  una  altra  proposta  per  a  enviar-la,  de  manera 
complementària des del Consell, atès que es considera que la que s'ha fet des del 
sector de famílies incideix en uns quants temes i que des del CE es vol centrar 
l'atenció en la vulneració del catàleg lingüístic de centre.
La proposta del grup de treball de famílies i avalada per l'AMPA té el suport del 
sector de les famílies del Consell i es lliurarà als organismes acordats.
La proposta del  CE, pendent d'aprovar,  es lliurarà a la regidoria d'Educació,  a 
Inspecció i al Servei d'Ensenyament en llengües.

5.2.- Riscos laborals
S'ha  fet  una  avaluació  de  riscos  laborals  per  al  personal  d'administració  del 
centre. S'han rebut els resultats que recomanen tot un seguit d'actuacions que 



s'han de dur a terme per a complir amb els criteris.

5.3.- Informació comissions
La comissió de transport i la d'autoprotecció estan pendents de reunir-se. La de 
convivència informa que han parlat d'incidències, actuacions i plans de millora i 
que la valoració del 1er trimestre és que hi ha hagut incidències però que ha estat 
molt tranquil.

6.- Precs i preguntes
- La presidència aclarix la qüestió d'atenció educativa/religió:
La religió és avaluable obligatòriament però ni a primària ni a secundària no fa 
mitja, no té valor en l'expedient acadèmic.
L'atenció educativa no és curricular però pot aparèixer en el butlletí de notes si ho 
decidix el centre. Per petició que aparega que s'ha fet des de l'AMPA, a la COCOPE 
ho valoraran.

– La representant de l'AMPA pregunta per les dues últimes circulars d'infantil 
que  s'han  rebut  en  bilingüe,  i  s'explica  que  ha  estat  una  errada  per 
desconeixement. També pregunta en el cas de les Trobades com es treballa amb 
l'aula PPEC i s'informa que tothom hi participa per igual.

– La representant de l'AMPA també demana per l'ús de les pistes de bàsquet, 
que hi són però no es poden utilitzar. S'informa que hi ha unes instruccions de 
Conselleria: les pistes esportives no es poden utilitzar fins que no passen a fer 
una revisió els tècnics, per evitar riscos. Encara no han passat.

A les 18.30 s'alça la sessió.
    


