
RESUM CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE EXTRAORDINARI, 14 DE FEBRER 2013

1.- Presentació i aprovació si s'escau del Projecte Lingüístic de Centre 
(segons decret 127/2012 pel qual es regula el plurilingüisme a l'ensenyament).

A la Lloma del Mas, aquest curs, amb els alumnes d'infantil 3 anys s'ha començat a 
ampliar el temps que fan activitats en anglès amb l'ajuda d'uns becaris que ha enviat 
Conselleria (4 sessions). A resta de l'alumnat (des dels 4 anys fins a 6è), enguany 
continuen com fins ara.
La presidència dels Consell comenta que el projecte es durà a terme, essent conscients 
que és molt probable que no puguen disposar de més recursos dels què es disposa ara 
per ara. Enguany ha començat el projecte perquè la Conselleria ha contractat els becaris.

El cronograma d'aplicació del decreto és:
2012-2013 infantil 3 anys
2013-2014 - infantil 4 anys + infantil 3 anys
2014-2015 infantil 5 anys+infantil 4 anys + infantil 3 anys
2015-2016 Es començaria amb 1er de primària i aleshores caldria decidir en quines àrees 
temàtiques s'aplicarà.

La presidència comenta que el Projecte Lingüístic deixa ja clar que l'aplicació a primària 
es farà si es disposa dels recursos humans amb la qualificació requerida.
Les àrees que es proposen en el Projecte Lingüístic per a la immersió lingüística són: per 
al castellà, religió/atenció educativa i per a l'anglès, l'àrea artística.

Queda aprovat per unanimitat el Projecte Lingüístic del centre.

2.- Sol·licitud de recursos personals complementaris d'educació especial.

En aquest punt es pretenia l'aprovació de la previsió  de necessitats  per a l'educació 
especial del curso vinent. Per a fer-ho cal veure les necessitats que hi ha i estudiar els 
recursos d'Educació Especial. 
Necessitats de PTE, logopedes i educadors necessaris a partir dels  informes 
psicopedagògics.

Actualment hi ha 25 alumnes que necessiten PTE (9 passen a secundària), 18 
necessiten logopeda i 3 educador. El que es proposa és demanar per al curs 2013/2014 el 
següent:
1 PTE, 1 educador a jornada completa (actualment n'hi ha 1 però només a 
mitja jornada), i 1 logopeda.
Això és el mateix que tenim actualment excepte el pas de la mitja jornada a jornada 
complerta.
Queda aprovat per unanimitat.


