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Consell escolar 10 juliol 2017 
 

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. 

 

S’aprova per unanimitat.  

 

Com que ix el tema de la supressió d’una mestra d’anglès, Mayte ens comenta que gràcies a 

la sol·licitud del PAM, ens han concedit mitja jornada d’anglès compartida amb Camp de 

Túria (12.5 hores) 

 

2.- Informació sobre les ajudes de menjador i/o transport sol·licitades per al curs 

17/18.  

 

 200 de menjador i 71 de transport 

 

3.- Menjador escolar: aprovació, si s'escau, del balanç econòmic del 3r trimestre i 

final de curs, i de la memòria de menjador. Tria de l'empresa per al curs vinent. 

Es presenta memòria dels tallers de menjador i divendres de vesprada i també memòria 

administrativa. Disponible al centre per a consultar. Parla dels horaris de les monitores, 

menús etc. 

Balanç econòmic (adjunt). S’aprova fer un traspàs de 20.000€ a l’escola amb data 1 

setembre i de la resta, es proposa invertir una part en macro-jocs per a infantil. 

 

Tria nova empresa de menjador 

 

Es presenten 11 empreses. Es valoren molts aspectes com el doble postre, la formació de 

les monitores, les propostes de tallers, mantenir els preus als mesos de juny i setembre, 

etc. Passen 4 a la selecció final.  

 

Distegsa (l’actual), Cuinatur, Temar i Servalia. Segons la resposable de menjador, l’ampa 

només té en compte el menú però no altres temes importants com poden ser les monitores, 

per exemple. Cuinatur no accepta servir doble postre i nomes garanteix el 20 per cent de 

producte ecològic. Distegsa la més barata i ofereix millores a la cuina.  

S,ha demanat a totes que tinguen una persona responsable de sanitat per si algun alumne 

necessita assistència durant l’horari de menjador.  

Es descarta Servalia perquè se’n va molt de preu. 

Finalment, es tria Tamar. Totes accepten que hi haja un canvi però no tan dràstic. 

 

 Parlant, parlant, resulta que com que el taller de cuina només el fan 12 alumnes cada 

 vegada, cada xiquet té taller, com a molt, 2 vegades a l’any. Una representant dels mestres 

 proposa un torn alternatiu de tallers diaris.  

 

4.- Estat actual del compte del centre. 

 Darrers comptes corresponen a abril. S’ha instal·lat megafonia. Al menjador no sona, farà 

 falta un senyal lluminós.  

 S’han dut a terme les millores de: Porta motoritzada, wifi, taules ping pong, biblioteca entre 

 l’ampa i l’escola. 

 Per a l,any que ve posaran taules amb els jocs de l’oca i parxís marcats 

 Pendent també alguns jocs per a infantil. 

 Han furtat cinc motos d’infantil però l’assegurança ho cobreix i el curs que ve les reposen. 

 Tema ombratge d’infantil. L’Ajuntament paga els 6.000€, però falta l’informe de Conselleria. 

 El tècnic que vingué ha canviat de departament, finalment l’han localitzat i ens diu que 

 l’informe era per a llevar-lo no per a posar-lo!! O siga que cal buscar una empresa que faça 

 el projecte i enviar-lo a Conselleria. Han contactat amb la que ho ha fet al Camp de Túria. 

 Quan tinguen el projecte l’enviaran a Conselleria junt amb el document de l’ajuntament que 

 assumeix costos i manteniment. 
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5.- Informe final de la PGA del crus 16/17. 

 Aprovats primer cicle 93,22% 

 Segon cicle: tercer 94,1% i 82,54% a quart 

 Tercer cicle: 5è 92,2% i 6è 77,3% 

 Valoració pga: 

 Inf. Propostes reforma banys pati, suro al hall per a protegir parets, més suport a inf 5 

 anys, hi ha molts xiquets pendents de valorar. Anglès no a final vesprada. Festa llengua 

 octubre molt bona però un poc pesada. Festival fi curs molt bé però faltava suport per a la 

 classe cinc anys. Pujar tots al bus es fa molt complicat ja que han d’aparcar lluny. 

  

 Primer cicle: dinàmica menjador molt adient, activitats valorades positivament. Demanen 

 invertir diners del PAM per a material tic per a millorar entrenament lector.  

 

 Segon cicle. Demanen Banc de recursos curriculars per a socials, mates i naturals. 

 

 Tercer cicle. Relacions interpersonals complicades per problemes de convivència. Sembla 

 que s’ha fet un bon treball i s’han calmat els ànims. Demanen equilibrar horaris de classe 

 dels especialistes. Sembla que posen massa assignatures d’especialistes a primera hora. Els 

 d’infantil tenen el mateix problema. Sembla que s’intenta que 1er i 2n cicle tinguen la tutora 

 a les primeres hores; tercer cicle, com són majors, tenen gairebé sempre especialistes a 1ª 

 hora. Els horaris d’infantil es fan quan a primària ja està quadrat. 

 

 Memòria del Consell Escolar. Falta personal al consell i per tant algunes coses no s’han 

 pogut fer com toca.  

 

6.- Aprovació, si s'escau, de la memòria de final de curs. 

 El centre fa una memòria amb aportacions de tots els cicles i l’equip directiu sobre 

 menjador, transport, horaris de classe, millores del centre, infraestructures i equipament, 

 tallers, renovació biblioteca, tasca docent, personal de suport, pla d’emergències, etc. etc. 

 

 Coses que destaquen: Falta de monitores al menjador per a cobrir els dos torns de dinar i 

 acompanyar els alumnes durant el lleure i també al bus de conselleria. El transport en 

 general necessita una millora en puntualitat. 

 

 Crida l’atenció, entre tots els punts que tracta la memòria (unes 40-50 pàg), que 

 alguns mestres demanen una major coherència en les línies pedagògiques del centre. 

 Preguntem a què es refereixen i em responen que no tots els mestres estan fent formació      

 en ABN i en Comunitats d’Aprenentatge. Això és un problema de difícil solució ja que el 

 professorat té llibertat de càtedra. Per tant, no es pot garantir continuïtat en les 

 metodologies al llarg dels estudis. La part positiva que intenten trobar és que almenys els 

 alumnes podran conèixer dos o tres sistemes diferents. 

 

 També crida l’atenció que des de l’equip directiu es demana una major implicació als 

 mestres en la formació.  

 

 També destaca la queixa per part dels mestres que algunes activitats extraescolars (la 

 majoria!!!!!) organitzades per l’AMPA es fan en castellà. S’ha comentat que l’AMPA està 

 elaborant un contracte amb les empreses en el que aquesta qüestió quedarà reflectida i que 

 si observen que continua passant, ens avisen a principis de curs, no al final. 

 

7.- Informació de xarxa-llibres. 

 S’han demanat 4.484€ per a reposició de llibres. Hi ha una part gran que ha d’assumir el 

 centre. També ens informen que només una persona ha anat a ajudar-los a fer la recollida 

 de llibres. 

 

8.- Informacions a l'òrgan col·legiat. 

 Com ja sabem, desapareix una unitat perquè se’n van tres classes de sisè. Això implica la 

 supressió d’una plaça de primària, concretament la d’una mestra d’anglès. El centre no vol 

 que se’n vaja perquè és una persona integrada al centre i posa en perill el pla plurilingüe.  
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 D’altra banda, 12 alumnes de San Patricio no tenien plaça al poble. Intenten concertar una 

 unitat al Carmen però Conselleria ho denega. Finalment, van a la Lloma en valencià i, per 

 tant, a primer hi haurà tres grups. O siga que ens quedem amb les mateixes unitats que 

 teníem, de moment. 

 

 La mestra d’anglès, per tant, ha recuperat la plaça però només per un any. S’haurà de 

 tornar a crear eixa plaça en algun moment i aleshores haurà de tornar a demanar-la.  

 

 Per altra part, el desdoblament de segon a tercer encara està pendent de resposta. Els de 

 quart també superen la ràtio però en el moment de demanar el desdoblament no hi havia 

 eixe problema, s’ha superat la ràtio amb les noves matricules i ja no es pot sol·licitar.  

 

 

9.- Torn obert de paraules. 

 Ací tornem a parlar de la no continuïtat metodològica d’un cicle a un altre. Hi ha llibertat de 

 càtedra i Conselleria no s’ha pronunciat obligant d’alguna manera als mestres a formar-se 

 en les noves metodologies. Mayte ens informa que més del 50% del claustre està fent la 

 formació i que continuaran l’any vinent. 

  

 Trobades 2017: De moment no hi ha acord sobre fer les Trobades a Bétera perquè el 

 responsable d’ensenyament de l’Ajuntament considera que les han d’organitzar entre la 

 Lloma i l’Institut però els responsables dels centres consideren que han de participar totes 

 les escoles públiques de Bétera i també l’Ajuntament. a Mayte. De moment, està el tema 

 aturat i hi ha dos o tres pobles que sí volen organitzar les Trobades. 

 

 Curs escolar: de l’11 de setembre al 22 de juny. Festes locals: 13 d’octubre, 16 de març i 30 

 d’abril. 

 

 

 

 

 

 


