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CONSELL ESCOLAR 15 NOVEMBRE 2017 
 
El termini d’aprovació de la PGA era avui però fins ahir no pogueren elaborar el document a ITACA. 
Conselleria a ampliat el termini d’aprovació fins a principis de desembre. 
 
L’equip directiu ens presenta els apartats més significatius de la PGA. 
 
Respecte als objectius del Consell Escolar (adjuntem document) la representant de l’AMPA troba a faltar 
alguna referència a les comissions de treball i així ho fa saber. Hi ha 2 comissions obligatòries: la de 
convivència i la pedagògica, però a la Lloma tenim a més la de menjador, l’econòmica, la de transport i la de 
riscos. S’ha creat també una comissió mixta de foment a la lectura, que inclou 3 famílies i es vol crear també 
una comissió mixta de convivència. 
 
Després fem un repàs a diferents temes inclosos a la PGA: 
 

 Normalització lingüística. Es vol reforçar sobretot de cara a les trobades 

 Tallers infantil i primària 

 Projecte TIC 

 Objectius per cicles: Recullen molts dels aspectes tractats a la memòria de fi del curs anterior. Això vol 
dir que si a la memòria s’havia valorat algun aspecte com a millorable, ara s’incorpora com a objectiu 
d’aquest curs a la PGA. 

 Horaris. Es fan propostes per cicles però després cal adaptar-los segons les necessitats globals del 
centre. 

 Activitats complementàries. Les habituals de tots els anys. 

 PAF. Ja s’han enviat les necessitats de formació però encara no s’han aprovat per Conselleria. Tina serà 
la coordinadora. 
o Formació en ABN. Hi ha dos grups: infantil i primària. Estan molt contents amb els resultats que estan 

donant. Es farà una xicoteta formació a les famílies de primer cicle per a introduir el mètode. 
o Comunitats d’aprenentatge: una d’inclusió i una de solució de conflictes 
o Participació al programa Portfolio europeu: aprovat per Conselleria 
o Curs tractament anglès a infantil: falten recursos i metodologies 
o Curs sobre l’evolució de la història des de la prehistòria fins a l’actualitat a partir de l’estudi del 

patrimoni cultural europeu. Es faria un grup de treball (de 3 a 8 participants) o un seminari. 
 
ALTRES INFORMACIONS 
 
Com que ens han ampliat l’horari de l’educadora i Elena, la que hi havia fins ara, estava 3 dies a la Lloma i 2 
al Camp de Túria, ens envien el que hi havia a l’institut. Sembla que és una persona un poc problemàtica, 
amb problemes de salut, que ha sol·licitat la baixa en repetides ocasions però no li la donen. Aquests 
problemes de salut fan que es negue a realitzar algunes de les tasques que en principi hauria de realitzar 
però com que la normativa no és gens clara al respecte, la cosa es complica. L’escola intentarà anar 
informant a Conselleria de totes les funcions que no queden cobertes. 
 
Hi ha dos conserges extra a l’escola fins a Nadal a més d’una ampliació horària d’Encarna també fins a 
Nadal. 
 
Preguntem pel pla EDIFICANT i sembla que va per llarg. Com que tenim una aula sense porta i es fa 
imprescindible, l’escola pagarà de moment la despesa de 1.000€. 
 
La setmana vinent es farà un simulacre d’evacuació del centre. 
 
Hi ha nous alumnes al centre 5 dels quals no coneixen cap de les nostres llengües.  


