
 

 

Resum de l’Acta de la sessió extraordinària de Consell Escolar de Centre, corresponent al dia 09 de 

desembre de 2014 

                                                

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Sessió Constitutiva del renovat Consell Escolar i valoració del procés electoral 

2. Informació sobre les diferents comissions que formen el Consell Escolar de Centre i  distribució 

dels nous membres dins de les mateixes. 

3. Informacions diverses 

 

 

 

 

 

1. Sessió Constitutiva del renovat Consell Escolar i valoració del procés electoral 

 

S’informa als membres del Consell que en el sector de pares els membres eixints eren : 

Cristina Sendra Mocholí 

Álvaro Alemany Sellés 

Josep Ramon Coscollar 

Silvia Molinero Domènech 

 

I que els membres que han entrat a formar part del Consell d’aquest sector són: 

Mercedes Hinojosa Millán 

Isabel Romero Campos 

Maria Dolores Tolosa García 

I renova Silvia Molinero Domènech 

Amb una mare de reserva (Olhane Boltrán) 

 

Del sector de Mestres entren a formar part del Consell Escolar: 

Rosa Martí Adell 

Pili Cano García 

Amparo Del Valle García 

Amb una mestra de reserva ( Tania Xalmet Aliaga ) 

 

Del sector d’alumnes es renoven tots els membres i passen a formar part del mateix: 

Rubén Loxley Hinojosa 

Lorena Gómez Arango 

Sebastian Warmuz 

 

Del sector serveis entra Encarna Salavert Palanca i ix Josep Baudés. 

La resta de membres continuem com fins ara. 

 

S’informa que la participació dels pares i mares al procés d’elecció del nou Consell Escolar, no 

ha arribat al 10% del cens. 

 

La presidenta dóna la benvinguda a tots els membres i passa a comentar les noves funcions del 

C.E. dins del marc de la nova legislació. 

 

 

 



 

 

2. Informació sobre les diferents comissions que formen el Consell Escolar de Centre i distribució 

dels nous membres dins de les mateixes. 

 

 

A continuació s’informa de les comissions que formen part del C.E. i es procedeix a completar-

les amb els nous membres, quedant de la següent manera: 

 

 

COMISSIÓ DE TRANSPORT, en la que s’està elaborant el Reglament de funcionament. 

- Lola Reig Asensi 

- Encarna Salavert Palanca 

- Mayte Gómez Martínez 

- Maria Dolores Tolosa García 

 

 

COMISSIÓ DE MENJADOR (amb la que també es compta amb un reglament) 

- Chaveli Romero Campos 

- MªJose Moreno Carrasco 

- Amparo Sanfrancisco Ferrer 

- Ana Peris Ruiz 

 

 

COMISSIÓ ECONÒMICA (comissió informativa dels estats dels comptes del centre) 

- Mara Aloy Montesinos 

- Betlem Agulló i Salvador 

- Pili Cano García 

 

 

COMISSIÓ PEDAGÒGICA I DE CONVIVÈNCIA ( Es revisen les activitats del centre, el 

funcionament, les avaluacions, també es tracten les incidències, les expulsions dels 

alumnes...etc) 

- Manuel Arróinz 

- Silvia Molinero Domènech  

- Rosa Martí Adell 

- Vicent Ribas Barceló 

- Lucía Rodríguez Navarro 

- Mercedes Hinojosa Millán 

- Mayte Gómez Martínez 

- Mª José Moreno Carrasco 

- Lourdes Ortíz Miguel 

- Amparo del Valle García 

 

COMISSIÓ D’AUTOPROTECCIÓ (Pla d’evacuació i seguiment del mateix) 

- Encarna Salavert Palanca 

- Ana Peris Ruiz 

 

Es donen per constituïdes les comissions. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Informacions diverses 

 

S’explica el funcionament i distribució de les famílies per al Festival de Nadal. 

 

La presidenta informa que des de l’ajuntament de Bétera s’ha signat un conveni amb la base 

militar de l’OTAN, amb el que es pretenen apropar la base al poble i donar-la a conèixer als 

ciutadans. Arran d’aquest conveni es proposen unes activitats a totes les escoles del municipi de 

Bétera, que consisteixen en activitats al propi centre i una visita a la base de l’OTAN pels 

alumnes de 6é de primària. Aquesta activitat serà totalment voluntària per a les famílies. La 

presidenta informa que com es tracta d’una activitat totalment nova i un tant controvertida, de la 

seua continuïtat per al proper curs, dependrà del funcionament de la mateixa i la valoració per 

part de l’equip de mestres. 

 

Una de les mares representat de pares i mares i la representant de l’AMPA mostren la seua 

disconformitat en la realització d’aquesta activitat. 

 

Des de la Direcció del centre s’informa també que ens hem associat a una associació de 

directors amb els que ja s’ha redactat un document de queixa on es demanen respostes a 

qüestions com : 

- les 30 sessions de 45 minuts setmanals 

- el nou sistema d’introducció de faltes de menjador al programa Itaca 

- la càrrega burocràtica que sofrim els centres 

- l’enquesta a les famílies sobre el programa lingüístic de centre 

 

A més d’estos i altres aspectes també es demanava a la Conselleria un auxiliar administratiu per 

a les tasques de comptabilitat i purament administratives. Aquest document va ser presentat per 

60 directors el passat 04 de desembre. 

 

La presidenta també informa que la connectivitat de la fibra òptica ja està instal·lada, a falta que 

ens arriben les pissarres digitals i tots els nous equips informàtics, per al correcte funcionament 

del centre intel·ligent. 

 

També s’informa de la nova ubicació de la parada de Bus de Constitució que funcionarà a partir 

del gener de 2015. 

 

S’informa també als membres del C.E. dels resultats obtinguts a l’avaluació diagnòstica del 

passat curs escolar. Aquestos resultats ens han posicionat a un millor lloc respecte als altres 

anys i s’informa que resultats dels mateixos s’han passat als cicles i a la COCOPE per a la seua 

revisió i elaboració de les mesures de millora, de les que informarem al proper C.E.  

 

Al proper C.E. també es presentarà el nou Camí a l’escola. Ruta més segura. 

 

Finalment s’informa al C.E. que des de l’AMPA estem rebent molta col·laboració per a 

sol·licitar un elevador tan necessari al col·legi per trencar amb les barreres arquitectòniques 

amb les comptem actualment.  
 


