
CONSELL ESCOLAR DE CENTRE

Reunió del 24 d'abril 2013

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

Queda aprovada per unanimitat l'acta de la sessió ordinària corresponent al dia 30 de 

gener i de la sessió extraordinària del dia 20 de març.

2.- Adopció, si s'escau, d'acords respecte a:

– Procés d'admissió d'alumnes 2013-2014.

a) Previsió de baremació. 

La nova odre que regula la baremació en le procés d'admisió presenta diferències 

enfront de l'anterior com que desapareix la zonificació. La nova zona d'influència 

comprendrà tot el municipi amb una puntuació de 5 punts.

Les zones limítrofes seran aquells municipis que toquen el municipi de Bétera: 

Nàquera, Serra, La Pobla de Vallbona, Godella, Massarrojos, San Antonio de 

Benagéber, Montcada y Paterna, amb 2 punts.

Apareix, també, com a criteri per a puntuar, els germans antics alumnes del centre.

Es crea la comissió de baremació que estarà composada per dos pares, entre els 

que es trobarà la representant de l'AMPA i dos representants de mestres.

      b) Criteri de puntuació de circumstància específica.

Des d'Escola Valenciana animen als Consells Escolars de Centre a que apliquen 

com a criteri de puntació de circumstància específica (aquell que decidix el centre) 

el que els pares demanen com a única opció el Programa Plurilingüe 

d'Ensenyament en Valencià. La presidència proposa que puntue quan els pares 

trien este programa en primera opció.

Se sotmet a votació amb un resultat de 13 vots a favor i 3 abstencions.

No obstant això, com que hi ha de temps fins el 8 de maig, la presidència 

s'informarà si procedix o no este criteri i si no és així farà una convocatòria 

extraordinària del Consell amb aquest únic punt del dia.

c) Situació del centre i propostes d'actuació.

A la passada reunió de la Comissió d'Escolarització del Consell Escolar Municipal, 

inspecció educativa va comunicar que des de Conselleria li havien encarregat que 

valorara quin centre públic de Bétera era el òptim per a habiltar una nova línia. Va 

informar a la Comissió que la seua intenció era proposar a Lloma del Mas per a 

crear una nova línia en castellà.

L'ajuntament, al llarg de tots estos anys, ha estat sol·licitant a Conselleria la creació 



del 3r centre en Bétera o al menys una nova línia que posara fi al problema que hi 

ha a l'aulari de Josefa Guardiola on ja hi ha xiquets cursant primària.

Des de presidència es fa la reflexió que el crear una nova línia a la nostra escola no 

resol el problema del Josefa Guardiola i es genera un altre a la Lloma.

Presidència proposa al Consell, i així s'aprova, demanar a l'ajuntament un estudi 

d'ocupació que duran a terme els tècnics de l'ajuntament així com manifestar a 

planificació educativa les implicacions d'esta idea. De fet, des de la Comissió de 

Menjador recorden els problemes que podria originar el fet de tindre més 

comensals a l'hora de mantindre unes garanties de seguretat.

d) La presidència anuncia la nova odre de Conselleria per la qual direcció del centre 

haurà d'omplir una fitxa d'informació a les famílies. Aquesta fitxa romandrà en 

custòdia pel centre i disponible per a consulta. La informació serà secreta i la podran 

consultar qualsevol família que desitge matricular als seus fills al centre. Hauràn de 

fer la petició de consulta per escrit i signar el compromís de no fer públic el seu 

contingut.

Aquesta fitxa inclourà les següents dades:

• Nombre de grups

• Nombre d'aules

• Nombre d'aules d'informàtica

• Nombre d'ordinadors

• Nombre d'aules específiques

• Nombre d'aules multiús

• altres aules

• Instal·lacions al pati

• Instal·lacions esportives

• Plurilingüisme

• Resultats acadèmics de 6è

• Resultats de l'avaluació diagnòstica

• Altres aspectes destacats

– Odre 12/2013 de plantilles de personal docent i sol·licitud d'habilitacions.

Per al proper curs està previst una reducció de la plantilla al centre:

En primària hi haurà 1 mestre menys, la qual cosa implicarà que hi haja 14 mestres 

tutors amb 16 unitats de primària, així que algun mestre especialista haurà de fer 

de tutor.

S'eliminarà l'especialista de francés però hi haurà 2 d'anglés en lloc d'1 com hi 



havia fins ara.

Les dues places d'especialista en pedagogia terapèutica es reduiran quedant, 

només, 1 especialista.

Presidència demana al Consell l'autorització per a que direcció faça la demanda 

oportuna a Conselleria en funció de les necessitats del centre.

3.- Menjador escolar.

– Anàlisi de la situació econòmica del menjador.

Conselleria ha fet l'ingrés de les ajudes de menjador corresponents al 3r trimestre 

del curs 2011-12. Falten, encara, les beques de 2011-12. 

- Aprovació si s'escau, del balanç corresponent al 2n trimestre

Ens presenten el balanç econòmic del menjador escolar (que podeu demanar a la junta de 

l'AMPA i consultar) per al segon trimestre del present curs al qual falta descomptar les despeses 

de personal corresponent al mes de març que encara no s'ha fet efectiu.

S'aprova per unanimitat el balanç econòmic corresponent al 2n trimestre.

Reunida la Comissió de Menjador han estat estudiant el preu del menjador per comensal 

per als mesos de juny i setembre. En cas que hi haguera 100 comensals, calculen un preu de 4'70 

€.

4.- Revisió trimestral de la PGA.

A l'hora de fer la revisió de la PGA, la cap d'estudis ja no hi era a la reunió, per la qual 

cosa, la presidència va haver de fer un resum sense poder mostrar dades al respecte.

Des de Comissió Pedagògica s'ha fet una valoració favorable de les activitats 

complementàries del 2n trimestre (Carnestoltes...).

Ha hagut, al 2n trimestre, un descens generalitzat del suspensos a tots el centre. Això és 

degut  a que ens trobem a l'ecuador del curs i el mestres forcen més als xiquets de cara a fi de 

curs. 

La prova diagnòstica es farà a final de maig.

5.- Informacions a l'òrgan col·legiat.

La presidència informa i el Consell aprova la col·laboració del centre amb una fundació per 

a l'estudi d'una malaltia degenerativa infantil, la col·laboració es farà amb la recollida de mòbils 

usats. Quedem d'acord en posar un contenidor al centre per als adults (els xiquets no poden dur 

mòbils al centre)  que desitgen col·laborar i informar que al poble hi ha un altre contenidor a la seu 

social de la Cooperativa Agrícola de Bétera, al carrer Trinquet, 4.

6.- Precs i preguntes.



La representant de l'AMPA pren la paraula i demana que conste en acta la postura dels 

pares front a la proposta de l'ajuntament de crear una comissió per a tractar el problema del 

transport escolar del casc urbà, i que és la següent:

Si la fi de la comissió proposada per l'ajuntament per a tractar el problema del transport escolar és 

l'estudi de possibles estalvis en algunes partides dels Pressupostos municipals o altres sol·lucions 

per a mantenir intacte el servei del transport escolar, estaríem disposats a col·laborar, sempre a 

través de la Comissió de Transport  del Consell Escolar de Centre, ja que considerem que, com a 

òrgan col·legiat, el Consell Escolar és el lloc idoni per a tractar aquestes qüestions.

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


