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1.    Apro  v  ació  ,    si    s  '  es  c  a  u  ,    d  'activit  a  t  s    c  o  mp  l  e  ment  à  rie  s    i e  x  trae  s  col  a  r  s   
al mes d’octubre
Habitualment es programen totes les activitats complementàries i extraescolars del 
curs en la Programació General Anual (PGA), aprovada pel Consell Escolar i enviada 
a Inspecció Educativa. Com que encara no s'ha aprovat la PGA però hi ha previstes 
algunes activitats durant el mes d'octubre, cal aprovar-les amb anterioritat.

El Consell Escolar aprova la realització de les següents activitats extraescolars: 
8 d'octubre: celebració del 9 d'octubre
18 d'octubre: visita Museu Príncep Felip + taller bitxos. 1r i 2n de Primària.
25 d'octubre: Activitat Reciclator al parc de Marxalenes. 4 i 5 anys.
30 d'octubre: visita a la fàbrica de Danone. 1r primària.

2  .   Pr  ecs   i   p  reg  unt  es.  
Es pregunta a la representant de l'administració local el motiu pel qual l'Ajuntament 
ha  decidit  no  assumir  el  pagament  del  gas  de  la  cuina.  La  resposta  és  que  a 
l'Ajuntament  li  correspon  fer  front  a  les  despeses  derivades  del  manteniment  i 
reparació de l'edifici, i aquesta despesa no correspon a cap dels supòsits.

El representant de l’AMPA pregunta  a la representant de l'administració local  pel 
programa lingüístic del grup de 3 anys que està en PPEC. La resposta és que, donat 
que al procés d'admissió d'alumnes faltaven 8 alumnes per escolaritzar en aquest 
programa  i  no quedaven places en les altres escoles de la localitat,  la comissió 
d'escolarització  i  Inspecció Educativa van decidir l'habilitació a la Lloma del Mas 
d’una nova línia PPEC.

Un representant de les famílies demana que conste en acta la següent reflexió:
"No sembla una actuació massa coherent per part de l’administració, que davant la  
reducció d'un nombre menut de matricules en els grups de 2n. s'haja pres la decisió 
de reduir els grups de tres a dos,
amb la consegüent pujada de ràtio en els grups que hi resten. Aquesta reducció té  
la  seua causa  en  la  reducció  de  despeses  -sempre  segons  diu  l'Administració-.  
Alhora s'hi produeix l'obertura d'una línia en castellà PPEC en el centre per, i seguint  
l’argumentació administrativa, ofertar l'ensenyament en castellà que les famílies de  
5  (cinc)  alumnes  demanaven.  El  despropòsit  sembla  evident  quan  s'hi  podrien  
encabir en un altre centre amb la catalogació en castellà que la Lloma del Mas no  
té. També hauríem de veure quin és el criteri de quantitat i ràtio aplicat en aquest  
cas.  I  finalment  Per  que  no  s'hi  garanteix  aquest  dret  de  l'ensenyament  en  la  
llengua  que  demanen  els  alumnes  o  les  seues  famílies  quan  ho  fan  milers  
d'estudiants  en secundària i  batxillerat,  que exigeixen el  seu dret d'estudiar  en 
valencià?"
3 representant de les famílies s’adhereixen a aquesta reflexió.

Una representant del professorat comenta a la representant de l'administració local 
la dificultat per garantir la seguretat dels alumnes entre la zona de jocs i la zona 
d’aparcament de cotxes donat que no hi ha cap tanca que separe les dues zones. La 
resposta és que aniran al centre per comprovar com està la situació.

Acabades aquestes qüestions s'alça la sessió.


