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REUNIÓ CONSELL ESCOLAR 13.12.17 
 

S’aproven actes anteriors. 

Se’ns comunica que rebrem 1.079 euros aprovats del PAM i que probablement es destinaran a recursos de 
lecto-escriptura per al nou alumnat que arriba de fora i desconeix totes les llengües que parlem a València. 

Respecte a la sol.licitud de la Biblioteca encara no se sap. 
 

Consell Escolar: Hi ha 4 membres renovats representants dels mestres i 4 de les famílies. També entren 2 

de reserva per a suplir les baixes que hi ha i al gener entrarà una reserva més per a suplir una altra baixa. 
Del sector de mestres falta cobrir una plaça. 

Es dóna la benvinguda als nous membres i es reparteix un document amb la normativa bàsica. La LOMQE va 
suposar moltes retallades de les funcions del Consell. 

 
Informacions a l’òrgan col·legiat:  

 Ja ha vingut un tècnic a revisar els punts elèctrics.  

 També van revisar l’escala rovellada, digueren que ja tornarien i encara no han tornat 

 Respecte a l’ombratge del pati d’infantil no hi ha novetats donat que es va incloure al Pla Edificant que té 

uns tràmits carregosos. L’AMPA informa que volem demanar una reunió amb Cantarino per a tractar 

aquest tema i la Directora s’ofereix a acompanyar-nos. 
 Han decidit llevar la comissió de riscos laborals. 

 El funcionament de les comissions es decideix al centre a través del Pla de funcionament i en aquests 

moments l’estan modificant. 

 Ens comuniquen que Conselleria ha concedit una ajuda al PAF de 1.431€ a repartir entre el grup de 

treball de patrimoni cultural, el grup de resolució de conflictes, i els grups d’ABN d’infantil i primària. 
 També ens han concedit 1.800€ per al Taller de foment del plurilingüisme. Ja que alguns dels tallers de 

vesprada es fan en anglès.  

 Simulacre d’incendi fet satisfactòriament. 

 Conselleria ens ha concedit un auxiliar lingüístic. Es tracta d’una xica americana que estarà a la Lloma de 

gener a juny per a treballar l’anglès oral. Acompanya als mestres. Estarà un total de 16 h. A la setmana 

al centre: 4h 4 dies de mati. 
 Respecte a l’Educador de la Lloma. Ens informen que té unes limitacions físiques que provoquen que falte 

molt i que no puga fer moltes tasques; l’inspector diu que és una situació provisional, que aquesta 

persona ha demanat la incapacitació però no li la donen. Ara esta de baixa per un risc d’infecció però ha 
esgotat totes les baixes. Aquesta figura depèn de l’administració de justícia i, per tant, hi ha un buit legal. 

Decidim fer un escrit col·lectiu des del consell escolar recolzat per les famílies afectades, l’AMPA, etc. 
Entre totes aportem idees per al text: com afecten els canvis als alumnes, és una persona que està 

constantment de baixa, afecta també al funcionament de les aules, al menjador, etc. 

 Nadal solidari. Segon cicle organitza l’esmorzar solidari els beneficis del qual aniran a la ONG Dreams 

Nepal. La Cooperativa de Bétera regala taronges, el menjador pa en oli, més les aportacions voluntàries 
de les famílies. 

 
Precs i preguntes: 

 Els representants dels alumnes demanen perquè enguany no es fa el Festival de Nadal. La Directora els 

explica que el festival es fa cada dos anys segons es va acordar al claustre i que enguany no toca. 

Decidim que cal revisar l’acord. 
 Sembla que hi ha hagur alguna queixa sobre la poca quantitat de menjar que es dóna al menjador. Cal 

revisar aquesta qüestió. Sembla que quan algun plat no agrada molt tothom vol repetir de l’altre i no n’hi 

ha per tots. 
 El menú especial de Nadal, que el feien divendres, van demanar que fora dijous per tal que tots en 

pogueren gaudir, ja que molt alumnes no fan ús del servei de menjador els divendres. 

 Sobre el funcionament del Consell Escolar, la representant de l’ampa demana que es busquen vies de 

comunicació entre els membres del Consell Escolar i les famílies a les que representem ja que les 
decisions preses a les reunions s’han de comunicar. Decidim que quan es posen en marxa les comissions 

habilitarem un correu per a cada una i en farem difusió per a que les famílies puguen posar-se en 

contacte amb nosaltres. 
 També demanem que es reprenga l’ús del protocol de transport escolar i ens assegurem que totes les 

parts implicades estan al corrent. 

 La representant de l’Ampa formarà part de la comissió econòmica. 
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ADJUNT: QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR? 

 

El consell escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat 

educativa en el govern dels centres. 

Està compost per representants del personal docent, del personal d'administració i serveis, 

dels pares i mares, de l'associació de pares i mares, dels alumnes i un representant de 

l'Ajuntament. Els representants surten elegits per votació.  
 

FUNCIONS DEL CONSELL ESCOLAR (Art. 127 LOMQE) 
 

a) Avaluar les projectes i les normes a les que se refereix el capítol II del títol V de la 

Llei orgànica LOMQE. (Projecte Educatiu, Projecte de gestió de centres, Recursos, Normes, 

Organització i Funcionament de centre) 

 

b) Avaluar la programació general anual del centre, sense perjudici de les competències 

del Claustre del professorat, en relació amb la planificació i organització docent. 

 

c) Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels 

candidats. 

 

d) Participar en la selecció del director del centre, en els termes que la present Llei 

Orgànica LOMQE estableix. Ser informat del nomenament i cesse dels demés membres de 

l’equip directiu. En el seu cas, previ acord del seus membres, adoptat per majoria de dos 

terços, proposar la revocació del nomenament del director. 

 

e) Informar sobre l’ admissió d’alumnes , amb subjecció al que estableix la Llei Orgànica 

LOMQE i disposicions que la desenvolupen. 

 

f) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar per que s’adapten a la 

normativa vigent. Quan les mesures disciplinaries adoptades pel director corresponguin a 

conductes de l’ alumnat que perjudiquen greument la convivència del centre, el Consell Escolar, 

a instància dels pares, mares o tutores legals, podrà revisar la decisió adoptada i proposar, en 

el seu cas, les mesures oportunes. 

 

g) Proposar mesures e iniciatives que afavorisquen la convivència en el centre, la igualtat 

entre homes i dones, la igualtat de tracte i la no discriminació per les causes a que se refereix 

l’ article 84.3 de la present Llei Orgànica, la resolució pacífica de conflictes, i la prevenció de 

la violència de gènere. 

 

h) Promoure la conservació i renovació dels instal·lacions i de l’ equip escolar e informar la 

obtenció de recursos complementaris, d’acord amb el que estableix en l’ article 122.3. 

i) Informar las directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les 

Administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes. 

 

j) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar 

i els resultats de les avaluacions internes i externes en les que participe el centre. 
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k) Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de la Administració 

competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, així com 

sobre aquells altres aspectes relacionats amb la qualitat . 

 

l) Altres que li siguen atribuïdes per la Administració educativa. 
 

COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR 
En el si del Consell Escolar del Centre es constituiran, com a mínim, les comissions següents: 

(D233/1997 ROF, Art. 61 Primària) 

- De convivència 

- Pedagògica 

- Econòmica 

- De menjador 
 

El Consell Escolar podrà constituir altres comissions per a assumptes específics. 

Aquestes comissions estaran compostes, almenys, pel director/a, dos professors/es, dos 

pares/mares d'alumnes 

 

Art. 66 -Totes les decisions que es prenguen en el Consell  hauran de ser comunicades als 

diferents sectors representats, i s’exposarà al tauler d’anuncis un extracte dels acords 

presos. A aquest efecte, en la primera reunió que es realitze a l’inici de curs, els membres del 

Consell hi decidiran el procediment que consideren més adequat per tal de garantir la màxima 

difusió dels acords adoptats. 

 

Les nostres comissions i les seues funcions són les següents: 

• Comissió econòmica: supervisar la gestió econòmica del centre i formular les propostes 

que siguen necessàries en aquesta matèria. Revisar el pressupost de centre. 

• Comissió de menjador: controlar el funcionament del menjador i gestionar les propostes 

de millora de la comunitat educativa. 

• Comissió pedagògica: vetlar per la coherència entre el projecte educatiu, el projecte 

curricular i la programació general anual del centre. Vigilar per la integració del alumnes amb n.e.e. 

Coordinar les actuacions per a la gestió i bon funcionament del programa xarxa-llibres. 

• Comissió de convivència: garantir una aplicació correcte del que disposa el projecte de 

convivència de centre, així com col·laborar en la planificació de mesures preventives i en la 

mediació escolar. 

• Comissió de transport i manteniment del centre: vigilar pel bon funcionament del 

transport municipal, i supervisar el reglament de funcionament d’aquest servei. Establir les millores 

necessàries de infraestructures del centre i fer el seguiment. 

 
El consell escolar pot autoritzar que s'incorporen d'altres persones membres de la comunitat 

educativa a una comissió quan siga d'interès per als objectius de la comissió. 

 

Les competències de cada comissió s'especificaran al Reglament de Règim Intern. 

Aquestes comissions informaran al consell escolar trimestralment dels assumptes de la seua 

competència i les seues reunions se celebraran en horari que possibilite l'assistència de tots 

els seus membres. 


