
RESUM CONSELL ESCOLAR DE CENTRE
6 de novembre 2013

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació si s'escau de les actes 
anteriors (23 setembre i 16 d'octubre 2013)

2.- Aprovació, si s'escau, de la Programació 
General Anual curs 2013/2014.

3.- Menjador escolar: aprovació pressupost 
menjador escolar 2013/2014 i proposta d'inversió.

4.- Llei Orgànica de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal.

5.- Torn obert de paraules.

1.- S'aproven les actes per majoria.

4.- El punt 4 s'avança perquè la persona responsable de desenvolupar aquest 
punt ha de marxar.
Conselleria ha enviat una instrucció per al compliment de la Llei Orgànica de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal. Per a un compliment correcte ha enviat 
també un manual en el qual detalla de què es tracta aquesta llei i com s'ha de fer 
efectiva en el marc de l'escola. Es posa en coneixement del Consell Escolar el 
contingut de la llei i del manual tal com marca la Conselleria, però aquest 
organisme no té res a decidir al respecte.

2.-  La presidenta en funcions del Consell demana disculpes per no haver fet 
arribar l'esborrany de la PGA per aquest curs als membres del Consell, juntament 
amb la convocatòria. Explica com s'elabora la PGA d'acord amb les instruccions 
d'inici de curs de la Conselleria. Als representants ens han facilitat la part de 
contingut pedagògic però no la part administrativa. La presidenta fa un repàs 
apartat a apartat del que conté la PGA.

Es repassen les activitats extraescolars complementàries, que sempre estan 
subjectes a modificació.
La representant de l'AMPA demana perquè enguany el cicle d'Infantil no fa 
colònies, i les representants del cicle expliquen que, d'una banda per criteris 
econòmics atès que consideren que no estem en un moment en el que es puga 
demanar una aportació econòmica tan gran a les famílies i que si no hi poden 
participar la majoria, dificulta que es puguen fer. Però que també hi ha altres 
criteris, relacionats amb la llibertat de decisió del professorat que, igual que es va 
convenir l'any passat, ha de ser respectada.

Pel que fa al projecte lingüístic de centre, atès la situació especial que es viu 
enguany, amb l'habilitació de l'aula per a tres anys en PPEC, s'ha demanat 



assessorament al servei de llengua de Conselleria.
Així se'ns informa que, pel fet que com a centre no s'ha sol·licitat la modificació 
del projecte lingüístic, el centre de moment no ha de modificar res. Es viu una 
situació provisional per causa d'un excés de matrícula en castellà que amb les 
vacants ofertades en el poble no s'ha pogut resoldre. Quant al futur d'aquesta 
provisionalitat encara no se'n sap res, cal esperar al nou període de matrícules 
per al curs següent. En eixe moment es veurà si l'habilitació d'aquesta línia 
esdevé creació o no.
En aquest moment i ateses les circumstàncies és el centre qui ha de decidir el 
tractament de llengües que fa, però per causa d'aquesta situació s'ha demanat 
assessorament a normalització lingüística i a la COCOPE (Comissió de Coordinació 
Pedagògica).

En aquesta PGA també cal destacar que hi ha hagut un canvi respecte a les 
reunions d'avaluació. Aquest és un tema que des de fa anys genera polèmica 
per la dificultat d'adequació dels horaris laborals familiars i els del professorat. En 
els darrers anys s'havia arribat a un consens relatiu en què s'alternaven les 
reunions d'avaluació (al migdia 12.30 i a la vesprada, 17h, alternativament). En el 
claustre s'ha decidit que els mestres i les mestres tenen la llibertat de triar l'horari 
en què fan la reunió. 
Segons el consens que existia anteriorment, la reunió d'avaluació del 1er 
trimestre és al migdia, el 2on trimestre tocaria de vesprada i el 3er al migdia. Però 
per aquesta decisió del claustre el 2on trimestre hi ha classes que es trobaran que 
la seua reunió és també al migdia, per decisió del mestre.
A comentari d'un representant de famílies s'explicita que es pot provar d'arribar a 
consensos en l'interior de cada classe.

La representant de l'AMPA demana que conste acta el nostre desacord atès que fa 
molt de temps que traslladem a l'equip directiu el malestar de les famílies pels 
horaris de migdia de les reunions avaluatives, que dificulten l'assistència de 
moltes famílies. Fins ara s'havia arribat a un consens relatiu però trencar aquest 
equilibri relatiu donant la possibilitat que totes les reunions siguen al migdia, com 
es preveu que passe en molts casos, ens fa pensar que no s'ha tingut per a res en 
compte l'opinió de les famílies i que no hi ha cap voluntat conciliadora. Amb total 
respecte per la llibertat de decisió del professorat, demanem també per l'objectiu 
de les reunions d'avaluació, si es tracta de reunions unidireccionals informatives o 
si es pretén que siga un espai de relació amb les famílies en el qual puguem 
participar, opinar o saber més de prop com va la vida a l'escola i que hi haja 
feedback. Si l'objectiu és la comunicació amb les famílies pensem que aquesta 
decisió el dificulta i molt,. Encara que no tenim el dret a decidir ens haguera 
agradat que provàrem de trobar un consens, almenys estudiar-ho.

En la PGA s'establixen els objectius de tots els sectors/cicles, i entre ells també els 
objectius del Consell Escolar. Els objectius del Consell Escolar als quals els 
representants ens devem es poden consultar al Decret 233 del ROF, a l'article 65 
(http://www.docv.gva.es/datos/1997/09/08/pdf/1997_10024.pdf)

http://www.docv.gva.es/datos/1997/09/08/pdf/1997_10024.pdf


Els documents facilitats als representants els podeu consultar demanant-nos-els a 
l'AMPA.

La PGA s'aprova per majoria. Des de l'AMPA ens abstenim perquè considerem que 
en qüestions com les reunions d'avaluació es podria haver fet un treball conjunt 
per a trobar una decisió més consensuada. Com a mínim haver-ho provat.

3.- S'aprova el pressupost de menjador.
A l'octubre es compta amb 370 comensals. La comissió fa una proposta d'inversió 
amb els diners de menjador que, tradicionalment, quan s'han cobrat les 
aportacions de Conselleria, s'han destinat a millores del centre. La proposta és 
posar mosquiteres a les finestres del menjador, actuació que es troba molt 
necessària, sobretot en aquests temps que la calor allarga molt i hi ha moltes 
mosques. Es tria un dels tres pressupostos proposats i s'aprova la proposta per 
unanimitat.

5.- En el torn obert de preguntes, hi ha 2 representants de pares que se sumen a 
la disconformitat en el canvi d'horaris de les reunions d'avaluació.
A banda, des de l'AMPA proposem la creació d'una comissió provisional del 
Consell Escolar que centralitze la informació de què es disposa respecte de 
l'habilitació de la línia PPEC al centre (en convivència amb les dues classes de 2on 
de 29 i 30 alumnes en el context actual de retallades). Aquesta comissió ha de 
poder obtenir informacions que actualment no es tenen i fer-ne el seguiment i les 
actuacions pertinents. 
Hi ha 2 representants de les famílies que se sumen a la proposta i en el claustre 
decidiran quins membres del professorat se sumen per a treballar la qüestió. 
Es pren el compromís de presentar un escrit en el proper Consell Escolar (11 
desembre 2013) per ratificar-lo i fer-lo arribar a les institucions pertinents.

Cap a les 18.30 s'alça la sessió.


