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RESUM DEL CONSELL ESCOLAR DEL 6 DE JULIOL 2016 

 

 

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

2. Informació de les ajudes de menjador i/o de transport per al curs 16/17 

3. Menjador escolar: aprovació si s’escau del balanç econòmic del 3r trimestre i final de 

curs i de la memòria de menjador. 

4. Estat actual del compte del centre 

5. Informe final P.G.A. curs 2015-2016 

6. Informació xarxa llibres  

7. Informacions a l’òrgan col·legiat  

8. Torn obert de paraules  

 

 

1. LECTURA I APROVACIÓ SI S´ESCAU DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

S’aprova l’acta de la sessió anterior. 

 

2. INFORMACIÓ DE LES AJUDES DE MENJADOR I/O DE TRANSPORT PER AL CURS 16/17 

La presidenta informa que encara no han eixit les bases per a sol·licitar les beques oficials. 

 

3. MENJADOR ESCOLAR: APROVACIÓ SI S´ESCAU DEL BALANÇ ECONÒMIC DEL 3R 

TRIMESTRE I FINAL DE CURS I DE LA MEMÒRIA DE MENJADOR. 

Respecte al menjador, presentat el balanç econòmic per part de l’encarregada de menjador, 

s’aprova fer un traspàs de 8.000 € al centre. 

Respecte a la memòria de menjador es plantegen com a millores per al curs vinent: obrir més 

temps la biblioteca durant l’espai del menjador, millorar el comportament de l’alumnat 

(procurar disminuir el soroll) i continuar amb els tallers del divendres de vesprada. 

Respecte a l’elecció de l’empresa que es farà càrrec del menjador durant el pròxim curs, la 

responsable del menjador informa que en la comissió ha decidit mantenir la mateixa empresa. 

La representant de l’AMPA demana que des del centre es procure que l’empresa que gestione 

el menjador del centre tinga una filosofia sostenible i que l’empresa actual faça servir producte 

de productors locals, de temporada i a ser possible ecològic, i que es restringisca l’ús de peix 

de dubtosa salubritat en els menús. La resposta és que ja ho fan i que procuraran que 

l’empresa, durant el pròxim curs, ho faça en més productes. També els faran arribar el tema 

del peix. 

La representant de l’AMPA també torna a demanar que es revise la devolució íntegra dels 

diners als comensals que no fan ús del menjador, encara que siga només un dia i no només a 

partir del tercer dia de no assistència. La resposta és que ho tindran en compte. 

La presidenta informa de les diferents actuacions que s’han dut a terme amb dos monitors de 

menjadors dels quals hi havia queixes. 

 

4. ESTAT ACTUAL DEL COMPTE DEL CENTRE  

La presidenta informa que la Conselleria ha pagat fins al mes d’abril en concepte de 

funcionament i formació. 

 

5.  INFORMA FINAL P.G.A CURS 2015-2016 

El cap d’estudis informa al consell dels resultats acadèmics en termes de percentatge. Explica 

les diferents propostes de millora que des dels cicles i etapes s’han inclòs en les memòries de 

final de curs, consistents principalment en millorar la coordinació entre professors de grups i 

cicles: poder reunir-se entre ells, millorar l’intercanvi d’informació... 

 

La representat de l’AMPA trasllada al consell diferents qüestions en relació a les reiterades 

queixes que ens han arribat per la manca d’informació del centre en alguns temes, tal com: 

proves diagnòstiques, exàmens finals…etc. Des de l’AMPA es demana al centre que per al 

pròxim curs, a més de millorar les vies de comunicació, intentant fer servir el correu, caldria 

que en les diferents reunions, els tutor/es procuraren informar més a les famílies de les 

diferents plataformes (web mestreacasa, web de l’AMPA) i sense deixar d'enviar circulars.  

Respecte als exàmens finals i proves diagnòstiques, des de l’AMPA es va fer la petició en la 

línia de millorar tant la informació al respecte de les decisions que pren el centre (consultar-

nos abans) com en procurar unificar criteris per part de tots els mestres del centre (alguns han 
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donat molta importància i d’altres no, fins i tot alguns no els han corregit). 

 

 

 

6. INFORMACIÓ XARXALLIBRES 

La presidenta informa de les novetats de Xarxallibres, destacant la falta de concreció i la 

precipitació amb la que Conselleria estava donant les instruccions al respecte. 

 

 

7. INFORMACIÓNS A L´ÒRGAN COL.LEGIAT  

- La presidenta explica que la Conselleria ha demanat al centre que especifique quines seran 

les matèries impartides en valencià en el grup de primer de primària habilitat en castellà. 

També se presenta per part de direcció, un escrit que s’adjunta (envia a Conselleria) per a 

explicar la trajectòria d’aquest grup, el fet que mai s’aprovà en consell la seua creació i les 

irregularitats (imposició per part d’inspecció) ja fa tres anys d’aquets grup. Tots el membres 

del consell escolar recolzen l’escrit i estan d’acord en enviar-lo com a òrgan col·legiat. 

- Per altra part, la presidenta també informa que l’horari especial dels divendres per al pròxim 

curs continua igual. 

- Per últim, la presidenta informa dels acords i actuacions portades a terme en la comissió de 

transport i en la de convivència durant l’últim trimestre de curs. 

 

8. TORN OBERT DE PARAULES  

 

 

I sense més assumptes que tractar, s’alça la sessió. 

 

 


