EL CONSELL ESCOLAR PREPARA L'ASSEMBLEA UNIVERSAL DE
FAMÍLIES
Ací tenim els temes que es tractaren a la reunió del Consell Escolar del passat 21
de gener de 2014
Ordre del dia:
•Lectura de l'acta anterior
•Proves diagnòstiques
•Assemblea Universal de Famílies
•Precs i preguntes
•Proves diagnòstiques;
Tot i que l'informe de la Conselleria d'Educació sobre les proves diagnòstiques
realitzades al nostre centre el passat curs en els nivells de 4t de Primària i 2n de
Secundària ja va ser presentat el trimestre passat, alguns consellers volien comentar
alguna cosa que es va quedar pendent per falta de temps.
Per al centre aquestes proves no representen una informació fonamental, però si
que ens pot ser útil. Ens ajuda per poder fer reflexions. Sobre tot les dades comparatives
entre els centres del País Valencià.
Des d'aquest punt de vista els resultats de les proves a 4t de Primària es situen de manera
general en un percentatge alt. Les proves de 2n de Secundària han obtingut uns resultats
irregulars que, tot i que tenen un bon percentatge, han quedat un poc per darrere
respecte als resultats del curs passat.
També podem comparar amb altres proves realitzades altres anys i sobretot és
molt interessant la comparació entre centres en relació amb el criteri del nivell
socioeconòmic.
En general estem satisfets amb els resultats, tot i que no estem d'acord amb certs
criteris i elements que hi poden haver darrere. Am l'enfocament actual de les proves,
aquestes podrien estar utilitzades per discriminar centres i es poden pervertir els resultats.
Caldria estudiar millor totes les variables que hi intervenen en una prova (característiques
particulars dels grups, alumnes amb NEE, ACIs, etc) i que no són iguals pera tots els
centres.
Nosaltres fem una interpretació dels resultats dins de la nostra línia i, d'acord amb la
proposta de la Conselleria, plantejarem propostes per tal de treballar els aspectes
susceptibles de millorar.

•Assemblea Universal
El següent tema tractava sobre la preparació de la nova Assemblea Universal de
famílies de Escuela 2 que volem convocar per al proper 24 de febrer.
Marta Folgado representant de l'AMPA va intervenir per informar de la reunió que van
tindre fa poc. Marta va informar que en eixa reunió de l'AMPA parlaren del tema de la
jornada continua i que volien fer una proposta de debat al voltant d'aquesta possibilitat a
tota la Comunitat escolar.
Luiso va respondre a aquesta proposta dient que la Cooperativa encara no ha
reflexionat sobre aquest tema. Hi ha moltes variables i reflexions a considerar i que encara

no estan madures per fer cap tipus de proposta. Cal ordenar tots els pensaments
relacionats. Es un tema amb moltes cares que en altres comunitats han portat
enfrontaments per la qual cosa cal portar molt bé el debat.
Amparo recorda que a l'anterior Consell Escolar es va proposar una comissió mixta
que ordenara tots els aspectes del tema per portar un bon debat endavant.
Maria va respondre que a l'AMPA són conscients de tots els aspectes relacionats amb el
tema i que no ho estan tractant d'una manera superficial i que tenen en compte totes les
conseqüències que aquest tema pot produir, però que la qüestió està damunt la taula i
que cal tractar-la.
Luiso va mostrar a la pissarra digital un mapa d'idees com un primer pas per
reflexionar. És important obrir un debat ben estructurat.
Ana Castro representant dels alumnes va intervenir per demanar que a ella li
agradaria estar en eixa comissió. Es va acceptar la seua proposta.
Alejandro Patiño, representant dels alumnes, va comentar que molts companys
seus li proposaren la idea de una organització de l'horari sense classes per la vesprada.
Acordàrem que el millor seria posar en marxa la comissió el més prompte possible i
que a l'Assemblea Universal li dedicaríem a aquest tema un punt de l'ordre del dia.
Acordàrem que l'ordre del dia de l'Assemblea fora el següent:
1.Lectura acta curs anterior (desembre 2012)
2.Presentació-Comunicació de les Cooperatives escolars
3.Actualització del catàleg de professionals
4.Informació sobre l'entrada en vigor de la LOMCE
5.Proposta de l'AMPA per a introduir el debat de la jornada escolar intensiva (AMPA)
6.Informació de la compra dels nous terrenys per part de la Cooperativa
•Precs i preguntes:
Jose: Fa la proposta de reactivar la secció del Consell Escolar de la pàgina WEB.
Chelo: Comenta que hem de continuar treballant el tema de l'aparcament. No s'ha
solucionat el problema de que moltes vegades l'autobús queda bloquejat per cotxes
aparcats malament. Proposa que els alumnes organitzen la circulació dels cotxes d'una
manera més regular i que també hi participen els pares.
Marisa: Parla del problema que a vegades es genera amb les famílies que es queden
molt de temps al jardí una vegada acabada l'escola. Esta clar que no hi ha mala
intenció i que la nostra és una escola oberta. Però a vegades els xiquets que es queden
estan un poc descontrolats, entrant i jugant per les classe interferint les tasques de neteja.
Es fa la proposta d'escriure una carta a la comunitat escolar parlant d'aquest tema
Per últim, Luiso parla del crònic tema de la roba perduda i proposa que hem de donar un
pas endavant en aquest tema que no s'acaba de resoldre. Cal proposar idees
imaginatives
Amb aquest últim tema acabem la reunió.

