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RESUM CONSELL ESCOLAR DE CENTRE DEL DIA 20 DE GENER DE 2015 

 

ORDRE DEL DIA: 

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de les sessions anteriors 

2. Aprovació, si s'escau, del balanç econòmic corresponent al primer trimestre 

3. Aprovació, si s'escau, del Compte Anual de Gestió 2014 

4. Revisió trimestral de la P.G.A. 

5. Valoració del informe de resultats de l'avaluació diagnòstica 2014 i aprovació si s'escau de 

 la proposta de mesures de millora 

6. Informacions diverses a l'òrgan col·legiat 

7. Precs i preguntes 

 

 

 

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de les sessions anteriors 

Es llig i s’aprova per unanimitat dels presents l'acta del Consell Escolar de centre celebrat el 

9 de desembre de 2014. 

 

2. Aprovació, si s'escau, del balanç econòmic corresponent al primer trimestre  
L'encarregada del menjador pren la paraula per explicar quins han sigut els ingressos i les 

despeses de menjador del primer trimestre escolar, a falta de comptabilitzar algunes 

despeses de desembre que es passen a mes vençut, en aquest cas al mes de gener. 

S'aprova per unanimitat el balanç de menjador del primer trimestre. 

  

3. Aprovació, si s'escau, del Compte Anual de Gestió 2014  
Es presenta la gestió econòmica i els estats del comptes de la lletra A, B, C. Una vegada 

revisades, s'aprova per unanimitat el Compte Anual de Gestió de l'any 2014, per a que puga 

ser tramès a la D.T. d'Educació. 

 

4. Revisió trimestral de la P.G.A.  
El Cap d'estudis pren la paraula per informar dels resultats acadèmics de la primera 

avaluació per nivells i assignatures, tal i com es va informar a la Comissió Pedagògica de 

C.E. 

S'informa també que des de la Comissió de Convivència s'ha modificat el Pla de 

Convivència, per a incorporar els nous procediments d'actuació que marca l'Ordre 62/2014. 

Des de la Comissió de Transport s'han elaborat les normes de funcionament d'entrada i 

eixida al centre escolar, tant d'alumnes transportats com dels no, les quals ja s'han lliurat a 

les famílies. 

 

5. Valoració del informe de resultats de l'avaluació diagnòstica 2014 i aprovació si 
s'escau de la proposta de mesures de millora  
La presidenta informa que de conformitat amb el Decret 121/2013 del 13 de setembre del 

Consell, el curs 2013-14 els alumnes de 4t realitzaren l'avaluació diagnòstica dels 

continguts de segon cicle respecte a la competència lingüística i competència matemàtica al 

mes de maig. La finalitat d'aquetes proves de diagnòstic és comprovar el grau de 

desenrotllament de les competències bàsiques aconseguides pels alumnes. 

 

S'informa que, seguint la resolució del 25 de novembre de 2014, de la Direcció Secretaria 

Autonòmica d'Educació i Formació, es presenta al Consell Escolar l'informe de resultats 

obtinguts en aquesta avaluació diagnòstica així com les mesures de millora aprovades en el 

Claustre per procedir a la seua valoració i arreplegar les propostes d'actuacions dels 

membres de la comunitat educativa. 

 

Aquestes mesures de millora actualitzaran el Pla de Millora del centre i s'inclouran en la 

Programació General Anual. Al tercer trimestre s'avaluaran les actuacions realitzades que 

s'arreplegaran en la Memòria Final del curs. El Consell Escolar es ratifica en les Mesures de 

Millora presentades pel Claustre per al curs 2014/15. 
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6. Informacions diverses a l'òrgan col·legiat  
La presidenta pren la paraula per informar al Consell Escolar sobre la Resolució de l’11 de 

desembre de 2014 on s'expliquen les proves diagnòstiques i d'avaluació individualitzada que 

es faran d'ara endavant, així com el calendari d'aplicació de les mateixes per a aquest curs 

escolar. 

 

La presidenta continua amb el torn de paraula per explicar la revisió de les instal·lacions 

elèctriques que s'ha dut a terme al Centre, per part d'una O.C.A., factura de la qual ens 

reclama l'ajuntament que haurem d'assumir nosaltres. Aquesta revisió és d'obligat 

compliment i no s’havia fet al centre des de feia molts anys. La presidenta explica la situació 

en la que ens trobem per a la homologació de les estructures de la porxada i del pati 

d'infantil.  

 

El Cap d'estudis pren la paraula per explicar el moment en el que estem en el Nou Camí a 

l'Escola. S'ha acordat començar a fer les activitats sobre el mateix quan se comencen les 

obres. 

 

S'informa al C.E. que el dia de La Pau i la NO Violència se celebrarà el divendres 30 de 

febrer i que el Tema serà: Un llapis per la pau. 

 

S'informa també que del Carnestoltes queda pendent de confirmar dia, però que en principi 

serà per al dijous 12 febrer en horari de vesprada i que la idea és fer una cercavila al 

voltant del Centre escolar. 

 

La presidenta informa sobre l'arranjament escolar per al curs 2015-2016, que suposa una 

unitat menys de primària i la supressió d'un mestre d'E.P. Des del C.E. s'acorda enviar una 

al·legació per a que aquesta mestra no siga suprimida, fent palesa la necessitat de reforçar 

els alumnes que no poden ser atesos a l'aula de P.T. i/o AiLL. 

 

7. Precs i preguntes 
No hi ha cap prec ni pregunta. 


