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Reunió CONSELL ESCOLAR 25 gener 2017 

 

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

S’aprova l’acta 

 

2. Informació del balanç corresponent al primer trimestre. 

Se’ns informa de l’estat de comptes del primer trimestre del curs. Res a destacar a banda que 

ja s’han començat a retornar els diners dels dies que no s’ha fet ús del menjador i que l’escola 

disposa de 115.000€ 

 

També ens explica la responsable del menjador que s’ha instal·lat un semàfor per controlar els 

decibels al menjador. Es fa un seguiment diari de les vegades que es dispara el disc roig (quan 

se supera el límit de decibels). S’han negociat les condicions amb els alumnes de manera que 

si no assoleixen l’objectiu hauran de fer alguna tasca com ajudar als menuts a buidar les 

safates, recollir papers del pati, etc. De premi demanaven que desapareguera el peix del menú 

però com que això consideren que no pot ser s’està negociant afegir un refresc de tant en tant. 

  

3. Informació del compte anual de la gestió de 2016 i pressupost de 2017. 

El límit de despesa del centre posat per conselleria abans era de 9000€ i ara de 27.000: 

Megafonia a les aules i fil musical al menjador 

Reparació engrunsadores i torre en barra 

Wifi a les aules. Cantarino ens informa que Conselleria ha fet un pla de subministrament de 

punts wifi. Ho mira ja que potser no farà falta que ho pague el centre. 

Aire condicionat sala mestres. Potser també se’n pot fer càrrec Conselleria 

Mecanització de la porta de l’aparcament. Sembla que se’n farà càrrec l’Ajuntament 

Biblioteca. Fer un racó lectura. Demanen la col·laboració de les famílies. 

Taules ping pong i taules de picnic al pati de primària. Pendent permís Conselleria  

Ombratge. Han llevat el que hi havia però falta l’informe i el projecte d’execució de Conselleria. 

Aquestes despeses no arriben als 27.000 ja que ha de quedar un romanent per a imprevistos. 

Està pendent renovar laboratori; si Conselleria no ho fa potser ho farà el centre. 

El pis del pati d’infantil igual. 

 

4. Revisió trimestral de la P.G.A. (valoracions qualitatives dels cicles i resultats acadèmics). 

Infantil 

Ombratge. En marxa 

Activitats extraescolars. La festa de la llengua es va fer llarga i pesada per a infantil. El dia 

europeu de les llengües tampoc està ben valorat. Finalment no es va fer l’activitat del Camí a 

l’escola. La resta tot ok 

Convivència. S’han reduït en un 70% les incidències, en part per un alumne un poc especial 

que ja no està al centre. 

Suggeriments. Falten recursos complementaris per a ciències; a Tercer cicle demanen més 

reforç per als alumnes no pt.  

 

Resultats acadèmics 1a avaluació: 

Primer 95% aprovats 

Segon 94% aprovats 

Tercer 98% aprovats 

Quart 79% aprovats 

Cinquè 83% aprovats 

Sisè 74% aprovats 

 

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

Hi ha una activitat extra que no està a la PGA però que es vol fer. Els alumnes que l’any passat 

estaven a infantil 5 anys feren un vídeo que ha estat seleccionat i aniran a un teatre de 

valència a veure’l. Com que els alumnes s’han barrejat en passar a primària, anirà mig grup de 

cada aula. 20 febrer.  

 

Decret plurilingüisme. Hi hagué una reunió a Conselleria per informar de les diferents 

modalitats el passat novembre. Allí s’informà que la cocope (comissió de coordinació 
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pedagògica) ha d’elaborar un informe sobre el programa que tenen implantat el programa al 

que es volen adscriure. Com que la Lloma ja té el valencià implantat, es considera que el Nivell 

avançat 1 és assequible. A l’avançat 2 calen mes àrees en anglès (4 hores en castellà, quatre 

en anglès i la resta en valencià) però tindrà més recursos de Conselleria. Caldria un Decret de 

plantilla amb titulació en angles. En qualsevol cas, els programes comencen a infantil 4 anys i 

aniran implantant-se progressivament.  

Des de Conselleria es va dir que al gener hi hauria el decret definitiu però de moment només hi 

ha l’esborrany. 

L’aula de castellà, amb el nou decret de plurilingüisme, a quart s’hauria d’ajuntar amb els 

altres grups  

 

Ajudes paf de 1.500€ i els 400 de material de compensatori concedides. 

 

Dilluns 31 se celebrarà el Dia de la Pau si no plou. Avapace vol participar altra vegada. 

 

Carnestoltes 23 febrer de vesprada. Pujarà la xaranga de l’institut per acompanyar. Alicia i les 

emocions és el tema triat. 

 

Consell Escolar Municipal. Una 2a línia concertada al Col·legi del Carmen s’està tramitant ja 

que tenen lloc. Això permetria mantenir la Lloma sense castellà i no posar mòduls a cap 

escola. Segons el Regidor, en aquest cas concertar és el mal menor. San Patricio s’adscriuria al 

Carmen. Tot això està pendent de l’aprovació de Conselleria. 

 

6. Precs i preguntes. 

La representant de l’Ampa pregunta a l’escola si demanarà les ajudes de la Diputació per a 

posar un ascensor al centre. Segons el Regidor, està encara pendent que ixquen les bases per 

a millores estructurals. Ja han eixit les del pla d’eficiència energètica. 

 


