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CONSELL ESCOLAR EXTRAORDINARI 25 OCTUBRE 2017 

Ordre del dia: 

1. Acceptació, si s'escau, de la sol·licitud de millores en infraestructures i dotació, per cobrir les necessitats 

urgents del centre a través del Pla Edificant, i detall d'aquestes necessitats. 

 

Mayte Gómez com a Directora fa lectura de les propostes i suggeriments plantejades pels diferents cicles, 

diferenciant-les en actuacions imprescindibles per al normal funcionament del centre, necessàries i 

desitjables per al futur funcionament del centre (adjuntem annex detallat de les actuacions). 

Fernando Cantarino pren el torn de paraula i explica la situació actual i el procediment que s'està aplicant 

on Conselleria delega i dona potestat de fer projectes als Ajuntaments. Pregunta també si volem la 

possibilitat de ficar aules d'Infantil 2 anys a l'escola. Es traslladarà a claustre. S'aproven les propostes 

plantejades (Adjunt annex detallat).  
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ANNEX PLA EDIFICANT 
Conforme al pla EDIFICANT, al que té intenció d’adherir-se l’Ajuntament de Bétera, aquestes són les 
actuacions que el Claustre de professorat i el Consell Escolar del CEIP Lloma del Mas,  pensem que cal dur a 
terme a la nostra escola, per ordre de prioritat: 
 
- Actuacions imprescindibles per al normal funcionament del nostre centre. 
 
1. Instal·lar un ombratge a les estructures de jocs del pati d’infantil, que arribe fins a l’entrada de les 

famílies del centre. 
2. Dotar d’un segon accés a l’edifici principal (escales o rampa) per descongestionar l’única escala d’accés 

a l’edifici. 
3. Col·locar un muntacàrregues o ascensor, per als alumnes que presenten dificultats motores 

transitòries. 
4. Construir rampes d'accessibilitat al pati de primària, al gimnàs i a l’edifici de secretaria. 
5. Canviar les aixetes de tots els banys del centre (són de tipus polsadors que s’enganxen i es malbarata 

molta aigua) 
6. Canviar el sistema de canonades dels banys del gimnàs i del pati d’infantil. No tenen prou profunditat i 

s'embossen contínuament, quedant en desús la major part del temps. 
7. Canviar els sanitaris i pica del bany del pati d’infantil. 
8. Llevar el bany que hi ha dins de la biblioteca, amb parets i porta inclosa. Està en desús i eixe espai és 

necessari per al racó lector de la biblioteca. 
9. Canviar el parquet de les aules d’infantil (zona d'assemblea), ja que està trencat i molt deteriorat. 
10. Condicionar el laboratori, canviant les piques i bancades. 
11. Llevar les piques i bancades de l’aula de religió. 
12. Aïllament tèrmic del gimnàs. 
13. Aïllament tèrmic de les portes d’eixida d’emergència (de les dos aules que donen a l’escala) 
14. Instal·lar porta a l’anterior aula de la migdiada (actual aula de 2n C). Cal tindre en compte que aquest 

espai és una eixida d’emergències del centre, i tal vegada caldrà canviar el pla d'evacuació del centre 
(per part d’un arquitecte tècnic) 

 
- Actuacions necessàries per al normal funcionament del nostre centre 
1. Dotar de més ombra el pati de primària (més arbres, tendal,...) 
2. Aïllament acústic de l’aula de música. 
3. Aïllament acústic del menjador. 
4. Col·locar parquet al racó lector de la biblioteca. 
5. Renovar  els ordinadors dels despatxos de cicles. 
6. Canvi del bany de direcció (taulells, sanitari ,pica, espill i aixeta) 
7. Reformar l’hivernacle (canviar els plàstics exteriors i canviar la distribució interior) 
8. Instal·lar mosquiteres a les finestres, per evitar l’entrada de vespes. 
9. Lluir les parets interiors del pati d’infantil, perquè es puguen decorar amb guixos. 
10. Tancar l’accés del pati de primària a la zona de pàrquing amb una tanca metàl·lica, per evitar que els 

xiquets passen lliurement a aquesta zona o a la casa del conserge. 
 
- Actuacions desitjables per al futur funcionament del nostre centre 
1. Ventiladors de paret per a les aules (1 al costat de la pissarra i altre a la porta d’eixida) 
2. Instal·lar taules de pícnic al pati primària. 
3. Bancs nous per al gimnàs (4) 
4. Fer una entrada nova al recinte escolar per a les famílies (terreny rústic que limita l’escola a l’oest), i 

mantindre les que hi ha per als alumnes transportats. 
5. Col·locar parquet al racó de lectura de 1r cicle. 
6. Canviar els taulells del sòl dels banys d’infantil i menjador per altres antilliscant. 

7. Aïllament acústic de l’aula d'audiovisuals. 


