
ACTA DEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE 28 DE MAIG 2014

Ordre del dia:

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

2.- Aprovació, si s'escau, del balanç econòmic de menjador corresponent al segon trimestre del 

curs 2013/2014.

3.- Valoració i aprovació, si s'escau, de la proposta horària per al curs 2014/2015. 

4.- Procés admissió alumnes 2014/2015.

5.- Equip directiu 2014/2015.

6.- Torn obert de paraules.

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

S'aprova per unanimitat.

3.- Valoració i aprovació, si s'escau, de la proposta horària per al curs 2014/2015. 

El punt 3 s'avança en l'ordre del dia perquè hi ha persones implicades que han de marxar abans.

El claustre ja ha aprovat la proposta de modificació horària per al proper curs 2014/2015, ara és el 

torn de manifestar-se del Consell Escolar.

Les diferents comissions que han treballat en la qüestió les darreres setmanes, expliquen la seua 

feina i les seues conclusions.

Quant al contingut de a formació: s'ha acordat fer un curs de primers auxilis de 30h, en el qual el 

100% del professorat hi està compromès. També es farà un curs d'anglès per a dos nivells (A2 i 

B1) en el qual s'ha compromès un 80% del professorat. El 20% restant (que són els especialistes 

en anglès) treballaran en el projecte Comenius.

La planificació per a les vesprades formatives està establerta i s'explica els objectius de treball 

dels cursos triats.

La comissió de menjador: Després d'haver fet un estudi dels horaris es comprova que és viable 

fer  les vesprades formatives. Amb les modificacions proposades els comensals poden dinar 

tranquil·lament. De dilluns a dijous de 12.45 a 15h i els divendres de 13h a 15h, i atès que les 

vesprades seran lúdiques, si calgués allargar a les 15.15 no hi hauria problema. Caldrà veure, en 

funció dels comensals que finalment vagen en divendres.

La vesprada de divendres, de 15h a 16.30h estarà coberta per l'empresa de menjador i en poden 

gaudir els comensals fixes sense cap mena de cost addicional. En aquest temps l'empresa és la 

que esdevé la responsable civil dels xiquets i xiquetes.

Hi haurà dos preus, de dilluns a dijous i de dilluns a divendres. El preu per menú es pot mantenir 

(uns 4.25€ per àpat) per la combinació que es fa de temps i la cobertura de les monitores.

La representant de l'AMPA demana si els becats, trien de dilluns a divendres o de dilluns a dijous, 

mantenen la beca. Les responsables de la comissió informen que han parlat amb Conselleria i sí 

que es manté la beca.

També informen que els comensals eventual, pel fet de no pagar menjador durant tota la setmana 



no tenen la vesprada econòmicament coberta i per tant si n'hi ha que s'han de quedar caldrà 

cercar una solució, ja que no poden pagar la vesprada a banda pel fet que les empreses de 

menjador no facturen a particulars directament.

La representant de l'AMPA demana si no es poden fer fixes de divendres, per exemple o idear un 

sistema per si alguna família el xiquet de la qual normalment va a dinar a casa té dificultats per a 

organitzar-se la vesprada de divendres. S'acorda que una vegada fet el sondatge i amb les 

situacions particulars que sorgisquen, es mirarà quina és la millor solució. També existix la 

possibilitat que l'AMPA oferisca extraescolars pagades a banda a l'empresa escaient per a aquest 

xiquets.

Quant al transport. 

Per al del poble no hi ha problema. S'ha calculat el temps amb el canvi d'horari (abans 12.30-15 i 

ara 12.45-15h) i els que van a casa a dinar tenen 1h30min. Els busos seguixen cobrint els 

trajectes.

Hi ha una dificultat amb el transport de Conselleria. Només pot eixir 1 sol bus. Després d'estudiar 

la situació es pensa que a les 15h seria l'autobús més adient, després de dinar. Els que es 

queden, els ha d'arreplegar la família a les 16.30h igual que passa ara al juny o al setembre, que 

han de marxar amb el bus de les 13h o bé després anar la família a les 15h. En el cas del 

transport de Conselleria també s'espera al sondeig per veure si les peces quadren d'aquesta 

manera.

 La representant de l'AMPA expressa el dubte ja que tot comensal de Conselleria si vol agafar el 

bus ha de quedar-se a dinar (i pagar) o es queda sense transport, i marxar abans de les activitats 

(15h) si no també es queda sense transport...

A l'inici del debat sobre aquest punt la representat de l'AMPA ha explicat que per a la junta de 

l'associació es tracta d'una votació incòmoda ja que, d'una banda i malgrat haver participat en 

algunes de les reunions prèvies per a fer la proposta, la proposta final l'hem sabut la setmana 

mateixa de la votació i perquè la representant en la negociació l'ha demanada, veient que figurava

en l'ordre del dia del Consell. Per tant la comunicació no ha funcionat com caldria.

I per què tot i haver participat en algunes reunions prèvies, sempre convocades en horari laboral, 

la qual cosa dificulta la participació de les famílies, el fet que ens haja arribat tan tard la informació 

final ha fet que no es poguera consensuar la postura de la junta com caldria, hi havia 

disparitat de criteris, i que no es poguera fer una consulta als socis per a saber la seua 

postura davant una modificació que els afecta plenament.

Tot i així, i en reconeixement de la feina feta, des de l'AMPA es valora també la tasca organitzativa 

que s'ha fet en aquesta qüestió, la disponibilitat que existix per a resoldre les dificultats que se'n 

puguen derivar en la conciliació de les famílies, i que en comparació al curs passat, quan també 

es va fer la proposta, hi ha molta més informació i per tant més preparació per a dur a terme la 

modificació.  

La representant de l'AMPA també demana el compromís del claustre, el Consell, la comissió de 



menjador o que qui s'escaiga per a que les vesprades de divendres no suposen mai un cost afegit 

a les famílies amb el pas dels anys. Actualment és una condició indispensable que se li ha 

transmès a l'empresa de menjador. Es demana, s'accepta i s'acorda que siga sempre així. Que el 

Consell escolar no aprove un pressupost o una empresa de menjador que no cobrisca les 

vesprades de divendres sense cost addicional per a les famílies, 

La proposta de modificació de l'horari lectiu que es vota és

de dilluns a dijous de 9 a 12.45

      de 15h a 16.30h

divendres      de 9 a 13h 

S'aprova per unanimitat.

2.- Aprovació, si s'escau, del balanç econòmic de menjador corresponent al segon trimestre

del curs 2013/2014.

Es presenta el balanç econòmic del menjador. Conselleria està ingressant el que pertoca i per tant

hi ha un bon romanent, tot i que encara queden diners per ingressar (han ingressat fins desembre 

2013).

S'aprova per unanimitat.

4.- Procés admissió alumnes 2014/2015.

El procés d'amissió d'alumnes per al curs 2014/2015 està en marxa, el dia 29 hi ha una reunió 

municipal per acabar d'assignar plaça a tots els xiquets matriculats al municipi. Per part de l'escola

tots els que l'han sol·licitat PPEV i Lloma hi tenen plaça. I encara queden vacants.

5.- Equip directiu 2014/2015.

L'equip directiu actual ja no continuarà el curs que ve. S'ha presentat i ratificat pel claustre un altre 

equip directiu, provisional durant el curs que ve, durant el qual es presentaran candidatures i 

projectes i n'eixirà el definitiu per als propers anys.

Els membres del nou equip directiu que es posarà en marxa a partir de l'1 de setembre són

Mayte Gómez, directora

Vicent Ribas, cap d'estudis

Betlem Agulló, secretària

6.- Torn obert de paraules.

6.1- La directora en funcions explica la tasca que ha realitzat la comissió de transport. Després de 

revisar les incidències d'aquest curs s'ha elaborat un escrit que s'entrarà per registre a 

l'Ajuntament adreçat a la regidora d'Educació demanant dues qüestions: quin ha de ser el protocol

d'actuació quan una família no apareix a recollir al seu xiquet/a a la parada i en relació a queixes 

de famílies per l'absència de cinturó en algun autobús que fa el servei escolar, es demana que tots



els busos que contracte l'Ajuntament per a aquest servei siguen, de manera indispensable amb 

cinturó, per tal de garantir al màxim la seguretat dels xiquets/es.

6.2 La comissió de convivència informa que s'ha hagut d'obrir un expedient disciplinari. La 

COCOPE (Comissió Coordinació Pedagògica) està pendent de reunió.

6.3 Una membre del Consell informa que causarà baixa el curs vinent perquè el seu fill acaba 

l'escola. Cal mirar la normativa per veure com funciona aquest tipus de substitució abans de les 

eleccions.

6.4.- Una representant de les famílies explica que li han arribat queixes perquè hi ha xiquets/es de 

tercer cicle, alumnes de religió, que han fet una excursió de tot el dia a la Cartoixa, emmarcada 

dins l'assignatura religió. Les famílies que protesten ho fan pel greuge comparatiu que consideren 

que ha suposat atès que els que no han marxat encara que han estat atesos, han perdut una 

jornada lectiva, no s'ha informat a les famílies per escrit i el que els ha arribat a través dels xiquets

no els ha paregut correcte. Es comenta que aquesta excursió es va aprovar a la PGA, on estava 

inclosa, i cap dels membres del Consell no havia valorat que es pogués donar aquesta situació. Es

debat sobre la qüestió. S'acorda que si el curs que ve els professors de religió proposen una 

eixida, els mestres del cicle han de gestionar la situació d'altra manera a la d'aquest curs, valorant 

les incidències que se'n poden derivar.

6.5.- Aclariments sobre el calendari escolar del proper curs 2014/2015.

A les 18.30h s'alça la sessió.


