
RESUM DEL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE |DIMECRES, 30 DE GENER DE 2013 

 

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors.  

 

Aprovades la sessió extraordinària i la sessió ordinària del 15 de novembre.  

Aprovades la sessió extraordinària i la sessió ordinària del 12 de desembre.  

 

2.- Servei transport del casc urbà: situació actual.  

 

Amb la presència a la sessió de la Regidora d'Educació, la Presidència del 

Consell explica dos punts al voltant del transport escolar: 

 

1.- A una reunió mantinguda amb la regidora, aquesta li ha informat de la 

intenció de l'ajuntament de fer-se càrrec de tota l'organització que requereix 

el transport escolar a través dels seus treballadors en la escola, els conserges. 

La regidora confirma les paraules de la presidència. 

 

2.- La situació actual del transport escolar: segons les informacions 

proporcionades per l'ajuntament, es a dir, la darrera circular que varen rebre 

les famílies, l'ajuntament s'ha compromés a mantindre el servei del transport 

sense canvis durant el curs 2012-2013.  

 

Explica que, a l'escrit que va redactar el Consell posicionant-se respecte a este 

problema, l'ajuntament encara no ha contestat però en diferents converses 

mantingudes amb la regidora, sí que han parlat alguns punts.  

La regidora explica, al voltant d'este punt, que a la reunió que va mantindre 

representants de l'ajuntament amb els pares el passat 3 de gener, es va parlar 

de fer una comissió de treball composada per representants de l'ajuntament, 

de l'AMPA i del centre per a cercar una sol·lució al problema del transport. De 

fet, està esperant a que l'AMPA es pose en contacte amb ella per a 

comunicar-li els que seran els seus representants.  

 

La representant de l'AMPA  recorda a la regidora que entre els pares que 

acudírem a eixa reunió, hi havia pares associats i pares no associats a l'AMPA. 

Que no ens vàrem comprometre a formar part de cap comissió perquè, com 

ja vàrem dir llavors, no era competència nostra prendre eixa decisió abans de 

reunir-nos amb la resta del pares, i li manifesta la seua sorpresa davant la 

publicació de l'ajuntament a la seua pàgina web en la qual asseguren que 

l'AMPA ha donat el seu vist i plau a la formació d'eixa comissió. La regidora 

contesta que es tracta d'un error que pretén esmenar. 

 

A continuació, la representant de l'AMPA fa lectura de l'escrit que recull els 

acords als que s'arribaren a la reunió mantinguda amb els pares i que signen 

els dos representants dels pares a la comissió de transport del Consell Escolar. 



La regidora explica que les al·legacions presentades per l'AMPA foren 

desestimades per un motiu de forma però que, en tot cas, ens han de 

respondre per escrit explicant-nos els motius. 

 

La presidència del Consell informa a la regidora que la decisió del Consell és 

col·laborar amb l'ajuntament en qualsevol tasca relacionada amb 

l'organització del transport escolar sempre que no signifique una retallada 

d'aquest servei, però que, en qualsevol cas queda a l'espera de que, 

formalment, s'informe al Consell dels objectius d'aquesta comissió. 

 

Un representant dels pares li qüestiona a la regidora el fet de que no hagen 

acudit des d'un principi al Consell Escolar. La regidora respon que proposaren 

la creació d'una comissió paral·lela a la ja existen per a tractar este tema en 

concret i per que així, l'alcalde també hi podia formar part. 

 

 

3.- Menjador:  

 

- Situació econòmica i aprovació, si s'escau, del balanç corresponent al 1r 

trimestre.  Conselleria ha fet l'ingrés del segon trimestre de 2011-2012 gràcies al 

qual s'ha fet possible saldar el deute que tenia des d'el curs passat el menjador. 

Encara falta l'ingrés del 3 trimestre d'eixe curs i del primer del present curs.  

S'aprova el balanç corresponent al 1r trimestre.  

 

- Instal·lació congelador.- El pressupost de servei de l'empresa de menjador 

contemplava la instal·lació de un congelador a la cuina del col·legi.  

Finalment, no han instal·lat un congelador sinó una cambra frigorífica. Davant 

d'això, l'escola ha demanat a l'empresa les dades tècniques de la mateixa així 

com el protocol de seguretat. L'empresa a certificat que és una cambra 

completament segura (pot obrir-se des de dins, alarma de seguretat...).  

- Per una baixa per malaltia de la responsable del menjador, a partir d'ara i fins 

la reincorporació d'eixa mestra, es farà càrrec l'anterior responsable de 

menjador. 

 

4.- Aprovació si s'escau, del compte anual de la gestió de 2012 i pressupost de 

2013.  

 

Entre les despeses pressupostades 5.000 € es dedicaran a equipar 

informàticament les aules. En este sentit, la comissió econòmica prendrà les 

decisions oportunes per a fer esta despesa.  

 

5.- Revisió trimestral de la PGA  

La comissió pedagògica s'ha reunit per a fer la revisió trimestral de la PGA en la 

qual es va fer una valoració de les activitats complementàries del 1r trimestre, 



un anàlisi del resultats acadèmics per cicle, una valoració de les mesures de 

millora de cada cicle així com de les activitats proposades per al 2n trimestre.  

La comissió de convivència també s'havia reunit per a estudiar el pla de 

convivència del 1r trimestre.  

 

6.- Informacions a l'òrgan col·legiat  

 

* El CEIP Lloma del Mas ha estat considerat com un dels centres de la 

comunitat on implantar un Programa Plurilingüe d'Ensenyament en Valencià 

(PPEV). El decret pel qual es regula el plurilingüisme a l'ensenyança no 

universitària es publicà el passat 6 d'agost al Diari Oficial de la Comunitat 

Valenciana. 

Amb eixe programa s'impartiran les mateixes matèries que fins ara però una 

assignatura no lingüística s'ensenyarà en anglés i altra no lingüística en castellà. 

La introducció d'este pla educatiu serà gradual començant per inf. 3 anys.  

Per això, Conselleria obliga al centre a el·laborar un projecte lingüístic. El 

projecte linguistic sera coordinat per la direccio del centre i l’elaboracio 

correspondra a la Comissio de Coordinacio Pedagogica. Una vegada oit e

 el projecte al Consell Escolar del centrela 

direcció amb la col·laboració de la comissió pedagògica del claustre i 

aprovat pel mateix claustre i pel Consell Escolar del Centre.   

 

* Fa uns dies varen anar a reparar la calefacció del centre la sala de la qual 

està al costat del menjador. L'operari, en acabar la feina, va deixar oberta la 

porta de la caldera deixant eixir tot el sutge que va cobrir tota la cuina i el 

dinar acabat de fer. Es va prendre la mesura de tirar al fem tot el menjar cridar 

a l'empresa del menjador per a que dugueren menjar freda amb el 

conseqüent retràs a l'entrada dels xiquets al menjador. 

 

* A l'últim Consell es va informar que les cobertes del centre estan en molt mal 

estat i que s'havia informat a l'ajuntament d'esta situació atés a que hi ha un 

fum de goteres. L'ajuntament ha dit que no pot pagar la renovació de tota la 

coberta però que farà una reparació de la mateixa i enviarà l'informe tècnic a 

Conselleria.  

 

* Hi quedava pendent de pagament un deute corresponent a la instal·lació 

de la calefacció. L'escola ja ha fet efectiu el pagament del 50% d'esta factura 

i l'ajuntament s'ha compromés a fer efectiu l'altre 50%.  

 

7.- Precs i preguntes.  

 

Un representant del pares demana a la presidència que, quan hi haja una 

baixa entre el professorat que pensen que vaja a ser prou llarga, si és possible, 

informen a les famílies a través d'una circular. La presidència diu que es pren 

nota del prec. 


