REUNIÓ CONSELL ESCOLAR 28.10.2014
El passat dimarts 28 d’octubre celebràrem la primera reunió del curs del Consell
Escolar
Assistiren Amparo Hidalgo. Luis Cervellera, Marisa Lagullón, Joan Marco, Berta
Navarro, Manuel Mota, María Macario, Marta Folgado i Jose Monzó.
No pogueren assistir els representants del alumnes.
LECTURA DE L’ACTA ANTERIOR
Començàrem llegint l’acta de l’última reunió abans de l’estiu. Cal destacar que les
obres previstes per a reformar la pista definitivament no es feren. En els últims
moments la proposta dels titulars de les canonades no era el que nosaltres esperàvem.
Era una proposta que semblava una broma i no una renovació total del terra de la
pista, que és el que nosaltres demanàvem. Luiso està continuant negociant amb
representants de les diferents organismes que hi intervenen en la qüestió i espera
arribar a una acord global que s’acoste més i millor als nostres interessos.
Després d’aquest punt començàrem ja a tractar els punts de l’ordre del dia:







PRESENTACIÓ DEL CURS
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ
APROVACIÓ DESPESES DE MANTENIMENT
JUSTIFICACIÓ MATERIAL DIDÀCTIC
APROVACIÓ DE LA PGA
PREGS I PREGUNTES

Pren la paraula Amparo Hidalgo per a informar de diferents aspectes relacionats amb
el començament del curs.
Els nous terrenys ja estan plenament integrats en el perímetre de la nostra escola.
Aquest estiu hem fet unes obres renovant part de les tanques del centre que han
permet que els nous terrenys siguen ja una part mes del nostre jardí. Això suposa nous
espais per a noves activitats, nous jocs, nous aprenentatges, que a poc a poc hi anirem
descobrint i organitzant.
Marta Folgado va intervenir en aquest moment pera dir que l’AMPA esta disposta a
ajudar i proposar idees per aquest nou espai.
Continua Amparo informant de la baixa de Xelo Pròsper del Departament d’Orientació.
Xelo porta de baixa des del començament del curs i potser que aquesta s’allargue. Per
a substituir-la en les seues tasques en el Departament d’Orientació està treballant ara
Cristina Vert.

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ
Pren la paraula Luiso per a informar de com va el projecte de construcció del
nou aulari . Aquestes obres tenim previst que comencen al llarg del curs. Serà una
construcció d’un aulari de 180m2 en sentit perpendicular a l’aula actual de Tecnologia
en la zona de la font, limitant amb la pista coberta. La fase actual del projecte és la de
estudiar les nostres necessitats prioritàries d’espai per acordar la més adequada
distribució interna del nou edifici.
Es comenta que una mare de l’escola ha preguntat per la possibilitat de demanar un
mur que protegisca l’escola del soroll de la carretera Paterna-La Canyada. Ara aquesta
queda més a l’altura dels terrenys i el impacte sonor és major. Luiso s’encarregarà
d’informar-se del tema.
APROVACIÓ DESPESES DE FUNCIONAMENT
Luiso intervé pera mostrar i explicar la justificació de les despeses de funcionament per
aquest curs en un document que desenvolupa partida per partida aquestes despeses.
Aquest document ja havia estat prèviament treballat per la comissió econòmica del
Consell, i ara, s’aprova per unanimitat.

PRESENTACIÓ REBUTS MATERIAL DIDÀCTIC
Continua Luiso explicant el pressupost per aquest curs de Material Didàctic i la
proposta de rebuts. Aquests rebuts han estat anant a la baixa des de fa ja uns cursos,
fins a un 40% comparant amb el rebut de fa quatre anys. L’escola ha fet un gran esforç
per anar rebaixant aquest rebut per a contribuir d’alguna manera als temps de crisi
que estem passant. Aquesta reducció de l’import ha estat possible en part per un
enfocament nou i diferent de la utilització dels recursos didàctics en tota l’escola,
apostant per noves metodologies, els llibres de text compartits i l’ús extensiu de les
noves tecnologies i Internet.
Es recorda l’oferiment a les famílies per poder fraccionar el pagament.
El Consell aprova per unanimitat la proposta presentada.

APROVACIÓ DE LA PGA
Torna a prendre la paraula Amparo per a presentar la PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL
del centre que s’ha presentat a Inspecció i a la Conselleria.

Jose, com a Secretari, explica de forma general els aspectes que conformen la PGA
estadística del centre que recull totes les dades administratives, acadèmiques i de
serveis del nou curs, així com la proposta d’Activitats extraescolars, horaris i graella
actualitzada dels treballadors, tant docents com no docents, del centre.
Amparo explica els apartats de la Programació Pedagògica del centre on s’arrepleguen
els objectius i projectes de tots els nivells i equips pedagògics del centre. Aquesta
programació recull el veritable pla de treball que va a emmarcar tot el treball docent
d’aquest curs. Es realment la programació detallada del curs a tots els nivells.
Joan i Berta parlen de les línies noves de treball que volem destacar per aquest curs,
como ara, i entre altres, són el treball integral per projectes, l’Avaluació Formadora i
les Cooperatives escolars de Secundària.
PRECS I PREGUNTES
En aquest apartat pren la paraula Maria Macario per a demanar com funciona la
Cooperativa escolar que s’encarrega de les guarderies en les reunions. Joan Marco li
contesta explicant com estan organitzades i es compromet a parlar amb els alumnes i
professors encarregats d’aquest servei per a millorar-lo.
Marta Folgado, com a representat de l’AMPA, pregunta sobre la possible votació als
centres sobre la jornada continua. És una informació que ha eixit als mitjans de
comunicació, però de la qual els centres encara no hem rebut cap instrucció concreta.
Sembla que és una proposta que en principi només està destinada als centres públics.
Luiso li contesta que es un tema que estem tractant a nivell intern. Ja començàrem
introduint el tema en un claustre el cus passat, però que, a hores d’ara, a nivell
col·lectiu encara no ha estat treballat a fons. Ens comprometem a desenvolupar
aquets debat durant aquest curs i que anirem compartint les nostres reflexions amb el
Consell i l’AMPA.
Arribat a aquest punt s’acaba la reunió.

