
                  AMPA de la Lloma del Mas                     
               ampalloma@gmail.com  
              ampallomadelmas.wordpress.com                               

 

Consell escolar 9 maig 2017 
 
La Conselleria ha aprovat pla lingüístic de la Lloma del Mas: avançat 1 
 
Hi ha problemes amb el certificat digital per a fer peticions a l’administració. De moment totes les 
sol·licituds de l’escola s’han fet de paraula perquè no funciona la plataforma. Ens informen que 
l’Ampa, com a personalitat jurídica, ha de demanar el certificat a hisenda (no a l’Ajuntament) i com 
que els certificats s’han d’instal·lar a un ordinador i l’ampa no en té, cal demanar una targeta amb 
un xip i un lector. Això val al voltant de 90€ i tarda al voltant d’un mes. Si no es fa la sol·licitud ben 
feta (navegador indicat, etc.) no funciona i s’ha de repetir tot el procés. 
 
Pla d’actuació per a la millora (PAM) 
Aquest pla és una proposta que fa el centre a Conselleria amb una proposta d’actuacions per a 
millorar diferents àmbits de l’escola. Per ex., per a millorar el foment a la lectura s’ha proposat 
condicionar la biblioteca i per a dur a terme aquesta acció es necessiten una sèrie d’elements que 
tant poden ser de caràcter econòmic, com de recursos humans, etc. 
Aquest pla és un document prou extens i, inclou, entre d’altres, la formació del professorat en el nou 
sistema ABN, etc. 
Per a dur a terme totes les millores que proposa el centre faria falta ampliar les dotacions de 
personal en: mitja jornada de PT (per a completar una jornada), una d’anglès, una de suport per a 
primària i mitja jornada més d’ed. Física. 
 
Revisió trimestral de la PGA: 
 

 Resultats acadèmics (% d’aprovats per cursos): 
Primer 89 % 
Segon 96.3% 
Tercer 80.94 % 
Quart 85.7% 
Cinquè 75.3% 
Sisè 72.4% 

 

 Valoracions activitats realitzades 
 Infantil: Hi ha problemes amb les extraescolars, encara no està clar qui recull els xiquets.  

Valoració positiva festa pau, també carnestoltes, molt bo el berenar facilitat per l’AMPA  
Falta personal de suport.  
Falles activitat molt positiva però amb poc berenar. 
Teatre anglès. Molt positiva. Transport poc organitzat i poc curós amb els xiquets. Hi 
havia dos torns, i anaven amb presses, mal coordinats, endarreriren el començament de 
l’obra. 

 Primer cicle. Més suport per a la lectura. Falta un ordinador. Dia de la pau i  carnestoltes, 
molt positius. Dia de la dona no estava ben preparat per manca de temps. La resta bé 
excepte els busos del teatre.  

 Segon cicle. Demanen un banc recursos per a elaborar els continguts de coneixement del 
medi ja que no se segueix llibre. Xerrades policia, falles i teatre ok.  Colònies fluix pels 
monitors i el menjar.  

 Tercer cicle. Xerrada de la Policia i teatre en angles, ok. Encara que la xerrada sobre 
Bullying sigué repetitiva. 
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Informacions diverses 

 S’informa del nou canal de comunicació creat tant per l’escola com per l’AMPA. Telegram 

 S’informa oficialment de la festa de l’AMPA del 19 de maig. 

 S’informa que l’Ajuntament ha aprovat finalment posar un autobús per anar a les trobades a 
les 16.30h. Tornada a les 20h 

 Consell escolar municipal. Suprimeixen un aula a la Lloma perquè se’n van tres aules de sisè 
però només en pugen 2 de cinquè. La Lloma ha proposat desdoblar els que passen de segon 
a tercer. S’aprova al Consell Escolar Municipal però cal que conselleria també ho aprove. 

 D’altra banda, no s’ha aprovat el concert del Carmen, o siga que falta una línia al poble i tant 
la Lloma com Camp de Túria no tenen espai per assumir-la. No saben com se solucionarà 
això ja que, de moment, no està prevista la construcció d’una nova escola a Bétera. 

 Conxin s’ha jubilat i ens informen que la mateixa vesprada ja tenien la substituta al centre. 

 Farà falta suplir-la en la comissió de convivència. I també falta algú responsable de xarxa 
llibres. 

 
 


