
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA CONSELL ESCOLAR

29 de maig de 2013

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

Queda aprovada per unanimitat l'acta de la sessió del 24 d'abril de 2013.

2.- Valoració i aprovació, si s'escau, de la proposta horària curs 2013-2014.

A la reunió de claustre de la setmana passada hi hagué una proposta de modificació 

horària que va ser recolzada per la majoria dels professors. A banda de la modificació horària que 

que ja tenim al centre, es va proposar un altra que es detalla a la taula següent:

De dilluns a dijous Divendres

9:00-10:05 9:00-10:00

10:05-11:10 10:00-11:00

11:10-11:40 11:00-11:30

11:40-12:45 11:30-12:15

Menjador 12:15-13:00

15:00-15:45

15:45-16:30

Un lleuger increment dels trams horaris i un retall del temps de menjador amb la finalitat d'obtindre 

2 hores a la setmana lliures per a dur a terme una formació continuada. Atés a que el mínim en 

este tipus de formació al centre és de 1h 30 min. els mestres apunten que és impossible fer-lo dins 

l'horari laboral.

La proposta de formació passaria per:

- formació en llengua estrangera (anglés).

- formació en TIC (aplicació de les noves tecnologies a l'aula)

- formació en recursos didàctics matemàtics. Proposen convidar a Lluis Segarra perquè impartisca 

un curs.

- els mestres d'anglés participarien a un projecte d'intercanvi a nivell europeu.

Proposen una implicació de l'AMPA per a facilitat a les famílies que ho necessiten un suport 

d'extraescolars que començarien després del menjador.

Des del grup de pares ixen els següents dubtes:

- L'autobús d'urbanitzacions eixiria a les 13'00 hores independentment dels xiquets que es 

quedaren a menjador ja que és l'autobús que Conselleria facilita al final de la jornada escolar.



El president, havent fet les averiguacions oportunes, diu que si tots els usuaris del transport que fa 

el servei a les urbanitzacions fan ús del menjador, l'autobús podria eixir a les 15'00 h.

La responsable de menjador pregunta què passaria amb els becats de menjador en el cas de que 

l'autobús isquera a les 13'00 h. Es planteja el dubte de la situació d'eixos xiquets davant la beca 

que gaudisquen.

- El temps que quedaria per a menjador seria de 2h. 15 min. que seria poc temps per als xiquets 

que tornen al poble a dinar i just per a el torns que té hui el menjador.

El president, havent parlat amb les monitores de l'autobús de migdia, informa que un dels 

dos autobusos arriba a la última parada, normalment, a les 12.55-13:00 h., mentres que l'altre ho 

fa a les 12:50-12:55 h. I l'hora d'eixida és, per als dos, a les 14'45 h. 

S'ha de tindre en compte que, enguany, prop de 150 alumnes tornen a casa a dinar.

També es qüestiona el temps de menjador per als xiquets que es queden a dinar al centre. 

Les representants de pares a la Comissió de Menjador ens informen que eixe matí han parlat amb 

les monitores de menjador les quals consideren que és un temps massa just per als dos torns que 

tenen hui al centre.

- Suposa un obstacle per a la conciliació de la vida laboral i familiar. 

- És necessari fer una modificació de l'horari per a poder gaudir d'esta formació?

 Els mestres expliquen que és necessari atés a que necessiten 1 h 30 min  per a fer la 

formació i volen fer-la dins de la jornada laboral.

- Com es costegen este tipus de formació al centre?

La presidència explica que cada any hi ha una convocatòria de Gestió Autònoma de 

Centres a la qual s'acull el centre cada curs. La idea seria destinar una part d'esta subvenció per a 

pagar els cursos de formació encara que l'administració tarda en fer-la efectiva. 

Els mestres han fet un llistat dels interesats en cada una de les propostes de formació i 

estaven a l'espera de poder fer una modificació horària per a iniciar les gestions oportunes per a 

començar la formació.

- Independentment de tots estos inconvenients tots els representants de pares manifesten el seu 

suport a qualsevol iniciativa que signifique un reciclatge dels mestres, sempre que no afecte la   

conciliació de la vida familiar i laboral.

La presidència pregunta al sector de pares si estan en situació de poder votar esta 

proposta de modificació horària, a la qual cosa responen que necessitarien més temps per a 

poder, entre alstres coses, consultar als pares del centre.

Com que està clar que eixa proposta no pot properar, la presidència passa a fer la votació 

per a mantindre la modificació horària que ja té el centre, la qual ix per unaminitat.



La representat de l'AMPA pren la paraula i demana permís per a llegir un escrit que la junta 

ha consesuat eixe matí:

"La Junta de l'AMPA, com a representant del conjunt dels pares associats, ha hagut de prendre la 

decisió de votar NO a la modificació horària que contemplaria una jornada lectiva que acabaria els  

divendres a les 13'00 hores atés al trastorn que suposaria per a la conciliació de la vida familiar i 

laboral.

No obstant això, volem expressar i que així conste en acta, el nostre pesar a l'hora d'haver hagut 

de prendre una decisió, com ara esta, amb tan poc de temps per a poder conèixer totes les 

propostes dels mestres, conèixer millor esta iniciativa de formació i reflexionar al voltant de la 

necessitat o no d'una modificació horària.

Ens haguera agradat poder escoltar i raonar amb el claustre de professors amb el suficient temps 

per a poder prendre una decisió d'una manera sossegada. Per això, volem demanar a la direcció 

del Centre que, d'este o d'altre assumpte, que son decisions que anualment es prenen i que 

requerixen una votació, s'informe als membres del Consell amb el suficient temps per a poder 

tractar-los amb profunditat. 

Així mateix, volem fer el nostre oferiment a la totalitat del claustre de professors per a obrir una via  

de comunicació directa amb l'AMPA per a poder tractar de trobar una solució satisfactòria per a 

tota la comunitat educativa ja que som conscients de la importància d'una formació continuada en 

els mestres dels nostres fills, els quals, al cap i a la fi, seran sempre els principals beneficiats."

La presidència explica que la direcció va informar als membres del Consell de esta segona 

proposta de modificació horària tan prompte com el grup de mestres que l'estudiaren la varen fer 

arribar al Claustre de Professors. 

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

- Respecte a l'informe tècnic que va demanar el Consell a l'Ajuntament per a que feren una 

mesura detallada de l'espai del centre, l'Ajuntament ja ha respost diguent que el titular del centre 

és la Consellerai d'Educació i que per tant és competència d'ells fer tal informe.

- Enguany ha hagut 180 peticions de matrícula en 3 anys d'infantil a la localitat. Al municipi hi ha 3  

línies al centre de Camp del Túria, 2 línies a Lloma del Mas, 1 a Nuestra Señora del Carmen i 1 a 

Marqués de Dos Aguas. Així, hi ha 175 places i per tant 5 xiquets sense centre adjudicat. Estes 5 

places podríen repartir-se entres els centres de la localitat o bés habilitar una nova línia en un dels 

centres.

Conselleria encara no ha notificat a cap centre la seua intenció d'habilitar la línia i en cas de fer-ho 

a Lloma de Mas, si ho farà en PEV (Programa d'Ensenyament en Valencià) o en PIP (Programa 

d'Incorporació Progresiva).

Si finalment s'habilita una tercera línia al nostre centre, la presidència demanarà a inspecció que 



determine en quin espai es pot habilitar.

4.- Infraestructures del centre: sol·licitud d'equiparació a norma de les porxades del pati 

d'infantil.

Fa uns anys, davant el problema d'insolació que patia el pati d'infantil, el centre va dur a 

terme unes obres que prolongaren la porxada i construiren un ombracle que cobrira els 

gronxadors. La presidència demana permís al Consell per a demanar a la Unitat Tècnica de 

Construcció de la Direcció Territorial una valoració tècnica per a equiparar a norma dita obra.

Sense més asumptes que tractar, s'alça la sessió.


