Reunió del Consell Escolar de 5 de maig de 2014
Ordre del dia:
 Lectura de l’acta anterior
 Procés de Matrícula 2014-2015
 Sorteig sol·licituds empatades
 Valoració Assemblea Universal
 Projecte By Pass
 Implantació LOMCE
 Altres temes_
 LECTURA DE L’ACTA ANTERIOR:
Començàrem la reunió repassant l’acta de la passada reunió del 21 de gener. Vam veure que
encara està pendent la constitució de la comissió mixta que s’encarregue de tractar el tema de
la jornada continua.
 PROCÉS DE MATRÍCULA:
Marisa ens va informar de com està anant el procés de matrícula d’aquest curs. Estem ara en
mig del procés de matrícula de Primària, en la fase de baremació. Hi ha hagut una gran
demanda de sol·licituds per a la classe de 3r d’Infantil i també per a la resta de classes tot i
que no s’hagueren ofertat places. El dia 26 de maig comença el termini de sol·licituds per a
Secundària.
 SORTEIG SOL.LICITUDS EMPATADES
A continuació es va procedir a fer el sorteig de les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació
a fi d’ordenar-les de cara a l’assignació de places. El secretari Jose va proposar un procediment
senzill en el que com a “mans innocents” participaren tots els membre del Consell., donant
un número als sobres amb la mateixa puntuació i mantenint sempre l’anonimat. Totes les
sol·licituds amb els mateixos punts queden ara ordenades pel número obtés en el sorteig i les
places disponibles s’aniran assignant d’acord amb eixa ordenació.
 VALORACIÓ DE L’ASSEMBLEA UNIVERSAL
Després entràrem en el punt de valorar l’Assemblea Universal que va tenir lloc el 24 de Febrer.
En general els consellers van valorar que l’assemblea va estar prou bé. Destacàrem la
intervenció dels representants de les Cooperatives escolars i el interès que van mostrar les
famílies assistents pels temes tractats.. com ara el de la LOMCE. Però també vam coincidir en
que l’assistència va ser escassa. Vam coincidir en que aquesta convocatòria cal mantenir-la, és
un espai d’encontre i reflexió que no podem perdre. Un lloc d’informació i debat de temes
d’interés general que no passen per les reunions de classe. Cal reflexionar de manera critica
sobre com s’ha de fer la convocatòria per tal de aconseguir l’interés de més gent.

 BY PASS
A continuació va prendre la paraula Luiso per parlar de la recuperació per part del govern
central del projecte del By Pass. La nova proposta proposa un desdoblament de l’autopista
que en aquests moments ja passa fregant la nostra escola.
Com tots ja sabem, els problemes i inconvenients que aquesta ampliació de la circumval·lació
suposaria per nosaltres serien múltiples. La reacció i contestació de veïns, associacions, partits
i fins i tot el mateix ajuntament de Paterna està sent un clamor. L’escola vol participar
activament en aquest moviment i ha aconseguit presentar ¡101 al·legacions! al projecte. Des
del Consell Escolar volem fer arribar el nostre agraïment a totes les mares i pares que han
participat en aquesta campanya.
Ara entrem en un moment d’espera fins que el govern conteste a les al·legacions presentades.
 IMPLANTACIÓ DE LA LOMCEAmparo la directora ens va informar de les conseqüències directes que hi haura per a la nostra
escola quan comence la implantació de la LOMCE el proper curs.
Desapareixeran els cicles com criteri d’organització dels cursos. L’assignatura Educació en el
Medi es desdoblarà en dues assignatures: Ciències Socials i Naturals. Desapareix l’Educació
per la Ciutadania en 5é. En el curs 2015-2016 ja se farà la prova de revalida en 6é. I mes ...
Afegit a tot açò, que no és poca cosa, la Conselleria va a proposar un important canvi de
Calendari per als centres valencians. Molt possiblement s’avançarà notablement el
començament del curs, tant en Infantil i Primària com a Secundària. Ii com tots ja sabeu la
convocatòria extraordinària dels exàmens de recuperació de setembre passen a juliol. De tots
aquests temes, quan estiguen definitivament confirmats i concretats, informarem
detalladament a les famílies mitjançant les cartes d’estiu i a les reunions de començament de
curs.
 ALTRES TEMES
El nostre company Moncho, encarregat del jardí i manteniment de l’escola està de baixa. Fa
unes setmanes va caure malat i ara està recuperant-se. Dolors, la nostra cuinera, també està
de baixa recuperant-se d’una intervenció quirúrgica. Segurament ningú dels dos s’incorporen
ja per al que queda de curs. Des del Consell Escolar els enviem molts ànims.
Al llarg de les vacances d’estiu farem obra en els nous terrenys. Construirem unes bones
tanques i també les voreres. L’objectiu es integrar aquest nou espai en l’espai general de
l’escola.
Maria Macario, representant de les famílies en el Consell Escolar, va plantejar la seua
preocupació, compartida per mes famílies, pel tema de l’ús dels mòbils pels nostres alumnes,
sobre tot pels de Secundària. Els professors van contestar que certament era un tema
important que cada vegada està cobrant més importància en la vida quotidiana a l’escola dels
nostres adolescents i que caldria preparar un treball de reflexió i propostes amb les famílies.
I amb aquest tema es va acabar la reunió.

