
RESUM CONSELL ESCOLAR DE CENTRE
18 desembre 2013

Hi ha dues convocatòries, una d'extraordinària i una d'ordinària
Assistència: 14 membres (de 20)

Ordre del dia de la convocatòria extraordinària:
1.- Avaluació diagnòstica 2013: anàlisi de resultats 
i aprovació, si s'escau, de la proposta de mesures 
de millora.

La presidència del Consell exposa els resultats de les avaluacions diagnòstiques 
que es feren el curs passat als alumnes de 4art. Aquesta prova, decretada per 
l'Administració i la realització de la qual és obligatòria, té com objectiu avaluar els 
coneixements assolits en el 2on cicle. La realització de les proves es fa en cada centre 
del País Valencià, són els docents del centre els que han de seguir rigorosament les 
instruccions en la realització de les proves i després, amb els resultats i reunits en 
COCOPE (Comissió de Coordinació Pedagògica), fer una valoració i proposar un pla de 
millora.
S'explica el contingut de les proves que es realitzà el curs passat, els resultats i les 
mesures de millora que proposa el centre. Tota aquesta documentació es pot consultar.

Aquestes proves consten de 5 blocs documentals:
- Competència lingüística
- Competència matemàtica
- Expressió oral
- Qüestionari de context
- Qüestionari direcció del centre i tutors
El qüestionari de context, on es demanen dades socioeconòmiques de les famílies, ja 
el curs passat va generar polèmica atès que es qüestiona la necessitat d'haver de 
donar aquestes dades. En el Consell se'ns informa que després d'haver consultat a 
Inspecció Educativa, aquest qüestionari és voluntari.

Es convida als membres de la comunitat educativa a afegir propostes de millora que 
constaran en l'acta que es fa arribar a la Inspecció Educativa.
Des del sector de les famílies es fan dues aportacions.
– D'una banda s'insta a l'Administració que, com a impulsora de les proves 
d'avaluació diagnòstica, prenga un compromís real a aportar els recursos humans i 
materials necessaris per a optimitzar i fer efectiva l'aplicació de mesures de millora, 
sempre que siga necessari, per garantir la qualitat de l'ensenyament públic.
– De l'altra també s'apunta que es considera que aquestes proves, tal i com 
estan plantejades, amb les seues instruccions d'execució, no es veuen com una eina 
adient ni suficient per a avaluar les competències acadèmiques dels alumnes que la 
fan, atès que han de realitzar una prova complexa, en un temps molt limitat i en un 
format que potser no concorda amb la manera de treballar dels tutors.

S'aproven per unanimitat les mesures de millora proposades al Consell Escolar amb 
aquestes dues aportacions.



Ordre del dia Consell ordinari:
1.-Lectura i aprovació si s'escau de l'acta anterior 
(6 de novembre 2013)

2.- Menjador escolar:
2.1.- Aprovació si s'escau de proposta d'ampliació 
monitoratge
2.2.- Proposta de distribució de l'alumnat eventual

3.- Informacions a l'Òrgan col·legiat.

4.- Precs i preguntes.

1.- S'aprova l'acta anterior tot afegint una consideració al punt 5:
La representant de l'AMPA no va proposar anar més enllà i demanar informació a 
normalització lingüística i a l'Ajuntament, quant a la reflexió ja feta sobre 
l'habilitació de la línia en PPEC. Es va proposar anar més enllà de fer una reflexió i 
crear una comissió dins el Consell Escolar, provisional, mentre dure aquesta 
situació, que puga centralitzar el màxim d'informació sobre l'habilitació d'aquesta 
línia i puga emprendre les accions pertinents, o que es creguen escaients, atès 
que l'habilitació de la línia PPEC no s'ha aprovat en el Consell i vulnera el nostre 
catàleg lingüístic i per tant altera el projecte. Es plantejà la possibilitat que en 
aquesta comissió hi haguera representants de les famílies i del claustre. Així vam 
quedar que se'ns comunicaria més endavant quins membres del claustre .
No es va parlar de la formació en centres per a mestres i el seu horari i no es van 
proposar membres per a eixa qüestió.

Presidència informa que no es poden crear comissions així i es relega el tema al 
punt 4.

2.- Menjador escolar:
2.1: En les circumstàncies econòmiques que ens ocupen, s'aprova la proposta 
d'ampliar el monitoratge al servei de menjador. Aquesta ampliació serviria per a 
donar més qualitat i les despeses corren per compte del centre (i exiran de la 
partida de romanent del mateix servei de menjador).
2.2.- Hi ha dues dates l'any (dinar de Nadal i dinar de final de curs) que la majoria 
de comensals eventuals es queden a dinar. Encara que no es sobrepassa 
l'aforament això crea una dificultat en el segon torn per a encabir a tots els 
comensals en el menjador amb el mobiliari de què es disposa. Des de la comissió 
de menjador han estudiat la manera com es podria fer per poder respectar que 
els comensals eventuals estiguen amb els companys del seu torn. Només es pot 
fer usant el mobiliari infantil. S'acorda que, com a prova, i a l'espera de veure'n 
els resultats en l'àpat de Nadal, es farà una circular per a les famílies d'eventuals 
informant que, cas que es queden a dinar, faran ús del mobiliari infantil.
En el proper Consell es valorarà com ha anat i es prendrà una decisió al respecte.

3.- El proper Consell escolar està establert per al 21 de gener. Abans cal que es 



reuneixin les comissions.
S'informa també que ha arribat la proposta d'arranjament escolar per al curs 
vinent. Hui mateix. En aquesta proposta hi ha escrit, a banda de les unitats 
creades que ja hi ha al centre (6 d'infantil i 15 de primària, en PPEV), que està 
prevista l'habilitació d'una unitat. No s'especifica res més. Queda a càrrec de la 
presidència del Consell saber què significa això exactament.

4.- La representant de l'AMPA demana aclariment sobre l'avaluació de les 
assignatures Atenció Educativa i Religió. La primera, encara que els mestres 
posen nota, no és avaluable i les notes no ixen al butlletí. La segona sí que ho és, 
apareix al butlletí i compta per a la mitja.
Respecte de la creació de la comissió provisional d'estudi i acció en relació a la 
línia PPEC de 3 anys presidència diu que s'informarà de com cal fer per a crear 
aquesta comissió. Des dels representants de les famílies implicats es demana que 
es cerque la manera més senzilla possible, encara que siga al marge del Consell 
escolar,per apoder fer aquest grup de treball i acomplir la seua finalitat. 

Cap a les 19.40 s'alça la sessió.


