
RESUM DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE 
DATA: 02 d'octubre de 2014 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior 
2. Presentació del nou equip directiu 
3. Menjador escolar: Presentació del pressupost 
4. Horari del curs 2014/15 
- Pla de formació en centres 
5. Inici de curs: 
- Informacions del nou Decret 
- Instruccions d'inici de curs 
6. Aprovació, si s'escau, de les activitats complementàries i extraescolars per al mes 
d'octubre. 
7. Calendari i funcionament del Consell Escolar per al curs 2014/15 
8. Informacions a l’òrgan col·legiat. 
9. Precs i preguntes. 
 
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior 
 
Es llig l'acta de la sessió anterior i s'aprova per unanimitat dels presents. 
 
2. Presentació del nou equip directiu 
 
Es presenta el nou equip directiu per a aquest curs 2014/15. Compost pels membres 
següents: Mayte Gómez com a directora, Vicent Ribas com a Cap d'estudis i Betlem 
Agulló com a secretària. 
 
3. Menjador escolar: Presentació del pressupost 
 
L'encarregada del menjador pren la paraula per explicar que s'ha decidit baixar el preu 
del menú de 4,25€ a 3,95€, considerant que hem rebut diners de la Conselleria en 
concepte d’endarreriments de menjador i que el que es paga per l'ajuda assistencial de 
menjador de beca A és exactament eixos diners (3,94€). 
Els comensals amb ajuda assistencial B, pagaran la diferència de la beca concedida 
fins al preu final (21,70€ mensuals) 
Per als comensals sense ajuda de menjador: 

- Que facen ús del menjador de Dilluns a Dijous, abonaran: 58,12€ 
- Que facen ús del menjador de Dilluns a Divendres, abonaran: 72,40€ 

La tira de 10 tiquets per als comensals eventuals serà de 40€ 
 
Es comenta que aquest curs des de l'ajuntament estan donant ajudes per al menjador a 
aquelles famílies que ho necessiten i han quedat excloses del procés selectiu d'ajuda 
atorgat per part de la Conselleria. 
Es dona a conèixer el pressupost del menjador. 



Es dona a conèixer als membres del Consell el P.A.M (Pla Anual de Menjador), quedant 
a l'abast per a la seua revisió per part de qualsevol dels membres presents. 
L'encarregada comenta que es valorarà al llarg del primer trimestre si se segueix 
retornant els diners de 3 dies consecutius sense acudir al menjador, ja que és una 
situació especial que es du a terme en aquest centre i que ara mateix, amb les remeses 
mensuals tan variades, resulta molt difícil. 
 
4. Horari del curs 2014/15 
 
La presidenta pren la paraula per explicar el nou horari escolar del Centre per a aquest 
curs i comenta que amb la nova Llei educativa les sessions són de 45 minuts amb un 
total de 30 sessions setmanals. 
 
També s'informa sobre els acords presos al Claustre sobre la vesprada formativa. Es 
comenta quina és actualment la  plantilla de mestres i que comptem amb 1 mestre de 
PT (Psicologia Terapèutica) menys que el curs passat, encara que s'ha demanat 
l’ampliació de personal PT i AiLL (audició i llenguatge) en la sol·licitud extraordinària de 
recursos de personal complementaris. 
 
5. Inici de curs: Instruccions d'inici de curs i informacions del nou Decret 
 
Es comenten aspectes generals sobre el nou Decret 108/2014 que afecten al 
funcionament i l'organització del centre: nova assignatura de Valors cívics i socials, 
carta de compromís família-escola i les seues implicacions, variacions en les funcions 
del Consell Escolar (amb la nova Llei és un òrgan tan sols consultiu). 
També s'informa al consell que l'aprovació de l'horari ja és oficial. 
 
6. Aprovació, si s'escau, d'activitats complementàries i extraescolars per al mes 
d'octubre. 
 
El Cap d'Estudis pren la paraula per explicar als membres del Consell quines són les 
activitats proposades. S'aproven per unanimitat. 
 
7. Calendari i funcionament del Consell Escolar per al curs 2014/15 
 
S'acorda canviar els dies de reunió del Consell Escolar a Dimarts. 
 
 
8. Informacions de l’òrgan col·legiat 
 
S'informa al Consell que s'ha enviat a l'ajuntament un escrit per revisar i mantindre les 
instal·lacions del centre. 
També s'informa que estan instal·lant al centre RAC que donarà servei de connexió a 
internet per banda ampla a tota l'escola i que properament es rebrà tota una dotació 
per a les aules pròpia d'un centre intel·ligent. 
La presidenta informa que esta dotació és el final de tot un treball de molt de temps 



portat a terme per l'antic equip directiu. 
 
També s'informa que hi ha eleccions al Consell Escolar el proper 27 de novembre, 
on es renovarà part del Consell: 3 mestres i 4 representants de les famílies. 
 
Per a aquesta finalitat, es convoca la Junta Electoral i per sorteig es procedeix a 
constituir-la. 
 
9. Precs i preguntes 
 
La representant de l'AMPA pren la paraula per preguntar perquè no s'havia demanat 
opinió a les famílies per a decidir l'horari del servei d'autobús divendres de vesprada. 
Es contesta que ha vingut determinat per l'Ajuntament. 
 
La representant de l'AMPA, continua amb la paraula per demanar que es retornen els 
diners a les famílies de tots el dies que els alumnes no fan ús del menjador (no sols a 
partir del tercer) 
L'encarregada del menjador manifesta la dificultat d'aquesta petició i recorda que 
aquesta forma de procedir no és l'habitual en quasi cap centre educatiu per la gran 
dificultat que suposa quadrar els comptes mensuals. Encara així, es mostra la voluntat 
de valorar la petició. 
 
La representant de l'AMPA segueix amb el torn de paraula i pregunta perquè els 
eventuals no poden fer ús de les activitats extraescolars del divendres (Cal aclarir que 
es parlà dels que ho avisaren en temps) 
L'encarregada contesta que les monitores que fan eixa activitat estan remunerades per 
part de l'empresa a compte dels usuaris fixes i l'empresa contracta un nombre de 
monitors en funció de l'alumnat que es queda fixe el divendres. I parla de la 
responsabilitat civil que cobreix als fixes i no als eventuals. 
 
La presidenta pren la paraula per recordar al Consell que des de l'AMPA es va demanar 
fer activitats extraescolars al migdia i que açó ha suposat un esforç considerable per al 
Centre. 
 
Des de la comissió de transport (una representant dels pares i mares) explica que 
l'autobús de Constitució arriba a les 8,45h i que aquest retard fa que siga pràcticament 
impossible arribar a l'hora d'entrada al col·legi. 
La presidenta contesta que es traslladarà la queixa a l'empresa de transport i a 
l'Ajuntament, per tal que resolguen aquest tema. 
 
Sense més assumptes, s'alça la sessió. 
 


