
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA CONSELL ESCOLAR DE CENTRE

23 de juliol de 2013

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió del dia 1 de juliol.

2.- Aprovació, si s'escau, de l'enviament de les ajudes de menjador i/o transport.

Tal com acordàrem a la darrera reunió del Consell, els representants dels mestres han 

estat els responsables de la revisió de les sol·licituds d'ajudes de menjador i/o transport.

En total s'han comptabilitzat 200 sol·licituds per a ajudes de menjador, 96 sol·licituds per a 

ajudes de transport col·lectiu i, aproximadament, 15 per a ajudes individuals de transport.

La nova normativa per a poder sol·licitar l'ajuda de transport diu que l'alumne ha de viure a 

més de 3 Km. en línia recta del centre. El 50%, aproximadament, de les sol·licituds no complixen 

este requisit, però la direcció del centre ha demanat una autorització especial per la dificultat de 

l'accés al centre a causa de l'orografia del terreny. La presidència recorda que esta autorització 

s'ha de renovar anualment.

Queda aprovat per unanimitat l'enviament de les sol·licituds per a les ajudes de menjador 

i/o transport.

3.- Menjador escolar: aprovació, si s'escau, del balanç econòmic de 3r trimestre i memòria 

de menjador.

Respecte a les beques de menjador de Conselleria encara falten ingressar, 

aproximadament, 10.600'00 € del curs passat i totes les beques d'aquest curs.

Pel que fa a les ajudes de menjador per xiquet/dia, Conselleria ha canviat el mode de 

pagament: si abans feia una transferència trimestral, ara la fa mensualment. Així, del mes 

d'octubre i novembre han pagat només una part, desembre de 2012 està pendent i acaben 

d'ingressar el mes de gener de 2013 complet. La presidència comenta que desconeixen perquè 

s'ha fet efectives les ajudes d'aquesta manera la qual cosa fa que no sàpiguen quan van a pagar i 

què van a pagar.

L'encarregada de menjador repartix dos fulls explicatius del balanç econòmic del tercer 

trimestre i l'anual als quals és de destacar que ja no hi ha cap deute amb l'empresa de menjador i 

que al romanent torna a haver superàvit i és de 20.000 € aproximadament gràcies al recent ingrés 

que ha hagut des de Conselleria. 

Reunida la comissió de menjador i atès a que la normativa permet fer un traspàs de fins el 

50% d'aquest romanent al fons per a la gestió autònoma del centre es decidix demanar al Consell 

el traspàs al centre de 5.000 €. 

S'aprova per unanimitat el balanç econòmic del menjador i el traspàs de diners al centre.



A continuació, la responsable de menjador explica que ja està en període d'exposició a 

secretaria la memòria del menjador a la qual, diu, es recull la memòria dels tallers impartits, la 

d'educació alimentària, els horaris, equip pedagògic, protocols oportuns a seguir en cada incident, 

tipologia dels menús, etc.

S'aprova per unanimitat la memòria del menjador del curs 2012-13.

4.- Informacions a l'òrgan col·legiat i adopció si s'escau d'acords:

* Admissió d'alumnes.

Al curs de 3 anys d'infantil s'han admès 42 xiquets en PPEV (Programa Plurilingüe 

d'Ensenyament en Valencià) i respecte als alumnes amb necessitats educatives s'ha fet un 

repartiment equilibrat entre les dos línies en PPEV que té el centre.

De tots els xiquets que quedaven al municipi sense escolaritzar, només 5 famílies han 

arribat al centre amb intenció de matricular als seus fills. D'estos 5, 2 son xiquets amb dictamen 

d'escolarització (necessitats educatives especials) que han demanat entrar en un PPEC 

(Programa Plurilingüe d'Ensenyament en Castellà) per a llevar obstacles al seus problemes de 

comunicació. Les altres 3 famílies han manifestat a la direcció del centre el seu desig de matricular

als seus fills en un PPEC si tenen l'opció però tampoc tindrien problema en matricular-los en 

PPEV en cas de que, finalment, no s'habilite la tercera línia en castellà.

En qualsevol cas, el centre ja ha intentat matricular-los en PPEC però, el programa ITACA 

no els permet fer-ho perquè des de Conselleria encara no s'ha modificat l'oferta del centre. 

Inspecció, davant aquest problema, assegura que ja ha fet la proposta d'habilitar una nova línia en

PPEC en el centre. 

En cas de que finalment s'habilitara esta nova línia, aquesta tindria 5 alumnes més els que 

puguen arribar en setembre.

La representant de l'AMPA pren la paraula per a explicar que va mantindre una conversa 

telefònica amb l'inspector de zona a la qual li va explicar els motius de l'escrit que els 

representants dels pares del Consell juntament amb l'AMPA anaven a lliurar en Direcció Territorial i

com l'inspector va justificar la seua manera d'actuar dient que ell havia de fer una previsió de 

places en PPEC per a poder atendre el constant moviment d'escolaritzacions que hi ha al municipi

de Bétera al llarg de tot l'any.

El Consell acorda l'enviament del mateix escrit on es demanava el respecte al Projecte 

d'Ensenyament en Valencià que hi ha al centre al Servei d'Ensenyament el Llengües i altres 

instàncies oportunes.

5.- Torn obert de paraules.

Un representant de les famílies pregunta per les obres que s'estan duent a terme en el 

centre. La presidència explica que en la façana on s'està intervenint tenia clavillaments amb 

desplaçament dels taulells i davant el risc que això implicava, l'ajuntament ha procedit a la seua 



reparació que consistirà en la retirada dels maons de la paret exterior i el posterior lluït de la 

façana. Les obres tenen un cert nivell de retard.

Altres parets del centre presenten clavillaments però, de moment, només esta presentava 

desplaçament.

Pel que fa a les goteres de la teulada, la presidència informa que l'ajuntament ha realitzat 

una reparació de la mateixa a l'espera de que el problema siga resolt per Conselleria.

La presidència agraïx a tots els representants al Consell Escolar la seua assistència i el 

seu treball al llarg de tot el curs. 

Sense més temes a tractar, s'alça la sessió.


