SESSIÓ DEL 7.07.2014
Comencem la reunió a l’hora prevista amb la presencià de tots els membres del Consell llevat
de Rosa Montolio i Elena Díaz
Abans de començar la directora Amparo Hidalgo vol mostrar públicament el nostre agraïment
a Ana Castro representant dels alumnes que assisteix per última vegada al Consell donat que ja
ha acabat 4t de l’ESO i l’any que ve ja no estarà a l’escola. Ana ha estat sempre una persona
molt col·laboradora i compromesa amb les seues tasques del Consell Escolar.
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura Acta Anterior
Matrícula de Secundària
Beques Menjador
Ajudes i subvencions per a les activitats complementaries dels Alumnes de Educació
Especial.
Pressupostos del curs 2014-2015 i proposta d’aprovació dels nous rebuts.
Presentació de la Memòria d’aquest curs
Novetats per al curs que ve.
Altres qüestions; precs i preguntes

1-.LECTURA ACTA ANTERIOR
El Secretari comença llegint l’acta de la sessió i fem un seguiment dels acords presos en la
sessió anterior. Cal destacar la falta de resposta per part de l’Administració a hores d’ara a les
al·legacions presentades per la comunitat de pares i mares d’Escuela 2 al nou projecte de
construcció del By-Pass.
2-.MATRÍCULA SECUNDARIA.
Marisa, responsable de l’Administració del centre ens informa de com va el procés de
matrícula en Secundària.
Hi ha hagut 18 sol·licituds per a 3 places vacants en Primer de l’ESO. El procés està
funcionament normalment i no cal fer sorteig de desempat perquè la baremació no ho ha
requerit.
3-. BEQUES MENJADOR
Marisa passa a informar del procés obert de les Beques de la Conselleria per a menjador.
Aquest curs el procés és molt paregut al del curs passat llevat del tema del pagament de la part
del rebut de menjador que no queda coberta per la Beca. El curs passat aquesta quantitat
corresponia al centre, però enguany passa a ser responsabilitat de les famílies.
El termini de presentació de sol·licituds per a Infantil i Primària acaba el proper 4 de juliol i el
de secundària serà fins el 21 de juliol. De moment portem ja 78 sol·licituds.

4-. AJUDES I SUBVENCIONS PER A LES ACTIVITATS COMPLEMENTARIES DELS ALUMNES DE
EDUCACIÓ ESPECIAL.
Continua Marisa informant de que el centre va procedir a demanar una subvenció regulada pel
MEC per Activitats Complementàries realitzades per alumnes d’Educació Especial. En concret
demanarem les ajudes per les activitats de Natació i Acampades.
5-. PRESSUPOSTOS DEL CURS 2014-2015 I PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS NOUS REBUTS.
Pren ara la paraula Luiso per explicar les incidències mes importants dels pressupostos per al
curs vinent i la proposta de les noves quantitats dels diferents rebuts. Aquest tema ja va ser
detalladament tractat en la Comissió Econòmica formada pels representants del Consell, Chelo
Pons i Manolo Mata i el mateix Luiso, que es va celebrar fa uns dies.
Després de les explicacions del aspectes més importants dels nous pressupostos Luiso explica
de manera general cada partida del Pressupost. Basant-nos en un document parlem de
despeses, ingressos, subvencions, costos directes i indirectes .... Després passa a exposar la
proposta dels nous rebuts que quedarien de la següent manera:
 MITJA PENSIÓ: (+2,25%) 141 €  Juny i Setembre 70.56 €
Recordem que en aquest rebut està diferenciat el que seria la part estricta del Menjador i la la
que correspon a l’Atenció Educativa de les hores de Menjador i Jardí
 TRANSPORT: ( +0% ) 111 €
 SERVEI I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: ( +2,63%)  58,50 €
Desglossat de la següent manera:
 SERVEIS COMPLEMENTÀRIS24,50 € (+2,08%)
 ACTIVITATS COMPLEMENTARIES 34 € (+3,03 %)

6-. MEMÒRIA
Amparo la Directora passa a parlar de la Memòria del curs acabat 2013-2014 elaborada per
tots els equips de docents del centre. Amparo explica que hi ha hagut un retràs en l’aprovació
de la memòria i que el document que estem treballant ara encara està en fase d’esborrany.
Amparo es compromet a enviar la copia definitiva als consellers abans d’anar-nos de vacances.
7-. AVANÇ NOU CURS.
Amparo continua informant que la implantació de la LOMCE va molt endarrerida. To el mon
educatiu, sobretot professors i inspectors estan molt preocupats i inquiets per la falta
d’instruccions sobre la posta en marxa de la nova llei.
A nivell intern nosaltres continuarem treballant igual, perquè no podem esperar.
Amparo avança algunes novetats organitzatives internes cara al curs que ve. En Primària
posarem en marxa una organització de cicles nova: per tricicles, superant l’organització en
cicles de dos cursos. Això suposarà un enriquiment dels equips de treball. Açò va a suposar
canvis i moviments de professorat importants.. Alguns especialistes i professors d’educació
Especial canvien a tutories.
Les tutories de cada curs queden de la següent manera

INFANTIL:
Mags  Raquel Tarazaga
Cocodrils Eva Pertusa
Elefants Berta Navarro
PRIMÀRIA:
Tricicle 1:
1r Primària (Monstres)  Lola Sempere
2n Primària (Donyets) Sara Cervellera
3r Primària  Paca Andreu
Tricicle 2:
4t Primària Mª Ángeles Peyró
5é Primària Kusum Matani
6é Primària Jaime Izquierdo
Deborah serà la professora d’Educació Especial amb l’ajuda de Rubén i Macu
Pepe Santafé continuarà treballant com a Professor de Plàstica, però en jornada reduïda dins
d’un procés progressiu de jubilació parcial.
ESO:
1ESO  Enric
2n ESO Rosa
3r ESO  Ana Montagud
4t ESO  Rafael Adell

8-.ALTRES QÜESTIONS:
Luiso explica idees sobre el nou projecte d’ampliació . El projecte es basa en la construcció de
noves aules per a Secundaria. El primer projecte plantejat encara és molt car i ara estem
estudiant un altre projecte paregut, però que rebaixa els costos.
També informa Luiso que per fi ha estat estimat el recurs que fa temps va posar Escuela2 a
“Aguas Potables” pel continu deteriorament de la pista descoberta. Això va a suposar que
anem a renovar completament la pista descoberta a càrrec d’Aigües Potables. Està previst que
el 27 de juliol entren les màquines.
MARIA representat de l’AMPA ens informa de la propera excursió al castell de Serra amb
fanalets i ens anima a tots a participar-hi.
MARIA MACCARIO planteja la seua inquietud per un incident ocasional que va passar a la
classe de primer quan uns alumnes accediren en l’ordinador de la classe a una pàgina d’adults

no desitjable. Aquest tema es va a tractar a la reunió de la classe amb la tutora i les famílies i
es va acordar fer un treball d’establir criteris segurs i comuns per educar als nostres fills i
alumnes en l’ús adequat de les noves tecnologies.
Abordat aquest tema vam acabar la reunió.

