
RESUM CONSELL ESCOLAR DE CENTRE

23 de setembre de 2013 a les 17.00

Nº 1 S'aprova  l'acta del anterior consell escolar pels vots favorables de tots els 
presents.

Nº 2 El director està de baixa, com marca la normativa s'informa d'aquest 
fet al Consell Escolar,  quan la durada prevista de la baixa és superior a 15 
dies.

Nº 3 Pel fet que enguany són tres els grups/aules per a alumnes d'infantil 
3 anys, (2 grups en valencià i un grup en castellà), una de les classes d'Infantil 
5 anys, s'ha traslladat a la primera planta de l’escola.

Nº 4  Respecte els alumnes que comencen aquest curs 2on de primà-
ria, s'informa que el nombre de grups s'ha vist reduït a 2, ja que el curs ante-
rior eren 66 alumnes i 6 d'ells han causat baixa en el centre, fet que ha obligat 
al reagrupament en dos grups de 30 alumnes per classe. Un representant dels 
pares en el Consell Escolar pren la paraula per a formular la seua queixa sobre 
esta situació de massificació, a les dues aules de 2on de primària, perquè ho 
considera perjudicial per a l'educació dels alumnes, tanmateix fa constar que 
en canvi,  la Conselleria no ha tingut problema per a incorporar una nova aula 
per a xiquets de 3 anys amb tan sols 5 alumnes.

Nº 5 Situació de baixes del professorat. Actualment hi ha dues baixes, el 
professor d'educació física que fa classe a 3er i 4art de primària i el suport a in-
fantil,  segons la comunicació de Conselleria,  s'espera cobrir  estes baixes al 
llarg de la setmana que acaba el 6 d'octubre.

Nº 6 Aportació de llibres i material per part de l'AMPA, s'ha dotat a cada 
aula del col·legi amb 200 €, aportats per l’AMPA per a la compra de materials 
didàctics. Cada tutor/a fa aquesta compra segons les necessitats específiques 
de cada aula,  els  materials  quedaran incorporats  a  la  dotació  de  materials 
didàctics del centre.

Nº 7 Menjador escolar, per part de la coordinadora en funcions del menja-
dor, primer assumpte, votació per a decidir si es procedix a l'obertura del men-
jador escolar en els mesos de juny 2014 i setembre 2014, s'aprova pel vot fa-
vorable de tots els presents.

Nº 8 Sobre la possibilitat de dur menjar preparat de fora del centre. 
Instruccions de Conselleria,  sobre les condicions  per a permetre,  que en el 
menjador del centre, els alumnes puguen portar menjar preparat fora del cen-
tre. Es procedix a informar de les instruccions, es decidix, no aprovar que els 
alumnes puguen portar al menjador menjar preparat fora del centre,  pel vot 
afirmatiu de tots els presents.

Conselleria ha establert com a preu màxim del menú escolar 4,25 €, per a en-
guany no s'ha determinat cap aportació per al servici de monitors, s'acorda es-
tablir el preu del menjador escolar del centre en 4,25 € pels vots favorables de 
tots els presents. S'informa que enguany l'Ajuntament no es farà càrrec del gas 
per a la cuina de l’escola, ja que no és  un cost de manteniment. L'Ajuntament 



sí que es farà càrrec del cost de la calefacció del centre. La comissió de menja-
dor ha sol·licitat com a requisit a les tres empreses ofertants que es facin cà-
rrec del cost de gas per a la cuina.

Entre les tres ofertes presentades per les empreses,  la comissió de menjador 
proposa a l'empresa UCALSA, per la combinació entre preu i servici realitzat 
fins al moment. S'aprova la selecció de l'empresa UCALSA, pel vot favorable de 
tots els presents excepte l'abstenció del representant de l'AMPA.

Es detalla la composició de les diferents comissions del Consell Escolar,  el re-
presentant de l'AMPA participa a  la comissió de transport. Les dates proposa-
des per als pròxims Consells Escolars són: 6 de novembre de 2013 - 11 de de-
sembre de 2013 - 22 de gener de 2014 - 28 de maig de 2014.

S'alça la sessió a les 18.00.

Junta de L’AMPA, Bétera 30 de Setembre de 2013.


