RESUM CONSELL ESCOLAR Dimarts 29 de novembre de 2016 a les 17:00h.
1. Lectura i aprovació d’acta anterior.
Després de la seua lectura i sense haver-hi cap tipus d’esmena al seu respecte es aprovada per
unanimitat.
2. Paraula als representants del sector d’alumnes.
Aquestes són les queixes o suggerències que exposen:
- A l’extraescolar de Pilota no poden veure perquè no funciona. Isabel els informa que ja està
arreglada.
-També està la porta de cristall trencada. Isabel explica que van vindre els tècnics a arreglar-la i
en compte d’arreglar-la se’ls va trencar els cristall, per tant, estan esperant que vinguen a
canviar-lo.
-Pregunten per la porteria que falta, se’ls explica (ja es va fer en el seu dia als anteriors
delegats) que no s’anava a reposar.
-Menjar del menjador: traslladen que hi han queixes al menjador perquè no els agrada el
menjar. Després d’intentar esbrinar a que es refereixen, expliquen que no els agraden les
llenties, peix...Com no deixen clar a què es refereixen, se’ls proposa un deure que es
assabentar-se per al pròxim Consell, què és el que realment no els hi agrada del menjar per
poder solucionar-lo.
3. Informe Equip Directiu.
PRESSUPOST PINTAR PATI: El pressupost és de 1.100€ +21% d’IVA. Es un pressupost diferent a
l’inicial però es aprovat per unanimitat. L’escola pagarà la meitat i l’AMPA l’altra meitat. Els
artistes demanen un avançament del pressupost per comprar el material. Començaran el
projecte cap al dia 5 de desembre.
FESTA NADAL: Aquest any l’escola celebra la festa nadalenca tot el dia. Estant buscant un lloc
per anar tots els cursos un matí, tant d’Infantil com Primària. Faran Nadales, poesies,..etc. i per
acabar passaran per pantalla gran tots els book-tràirlers que han realitzat aquest 1er trimestre.
Es farà el dia 22 de desembre. Mercé explica que estan en contacte amb la Beneficència per
veure si els deixen el lloc. Josep proposa l’IVAM perquè no són tant exigents i també hi ha
cabuda per a 200 persones.
Eixe mateix dia per la vesprada vindrà a l’escola un Rei Mag (mestre Josep) que regalarà un lot
de llibres per cada classe (correrà a càrrec de l’AMPA). Quan estiga tot clar ja avisaran als
pares, mares i/o tutors mitjançant una circular.
FACTURACIÓ ELECTRÒNICA: Des de conselleria els han enviat la informació amb les
instruccions per la implantació a partir de l’1 de gener de la factura electrònica (per que els
proveïdors els envien les factures). En un principi també es podran fer en paper fins nova
ordre.
CRITERIS DE CESSIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA: Estela ha enviat les últimes
correccions que es van fer en el darrer consell per què així puga ser aprovat de manera
definitiva el document. Després d’alguna xicoteta rectificació es aprovada per tots els
presents. Estela ho enviarà rectificat a Isabel.

-S’informa de la mort del pintor Enric Alfons, pare d’alumnes de la nostra escola i persona molt
involucrada en ella. Isabel va informar per què es penjarà a la web de l’AMPA, la qual cosa va
agrair.
-S’exposa també un problema que hi ha a l’escola quan un xiquet/a arriba tard. Hi ha algunes
famílies, que deixen els seus fills i filles sols davant la porta de l’escola per què així la conserge
no els pot dir que no entren i els pares/mares estan d’amagats. S’informa al Consell que, de
moment, la primera mesura serà informar eixes famílies amb una nota per demanar que no es
repetisquen aquestes situacions. Si no es soluciona es prendran altres mesures.
XARRADA ASSAJAMENT POLICIA NACIONAL: El dia 26 de gener a les 17h vindrà a l’escola
personal de la Policia Nacional especialitzat en l’assajament escolar. És un projecte a nivell
nacional. Hi assistiran els cursos de 3er, 4art, 5é i 6é de Primària.
El PAM (Pla de millora del centre) ja està presentat.
4. Obres adjudicades. (Calor)
Per fi, està en marxa el projecte per solucionar la calor. Un projecte que porta molts anys però
que per fi comença a veure la llum.
Hi ha una empresa adjudicada per la 1ª Fase, la qual posarà: 8 finestres de dalt de les portes
d’Infantil que ixen al pati i les lames igual que al menjador.
Començaran les obres quan arriben les “lames oscilobatients” a València, independentment
que hi haja escola o no.
La 2ª Fase: fer les finestres del passadís corredores, encara no se sap quan es farà.
5. Informe de les comissions, si s'escau.
S’han realitzat les següents comissions: econòmica, de convivència i de menjador.
Estela, demana que pròximament hi haja una comissió pedagògica.
6. Punts presentats per representants del sector pares/mares, si s'escau.
- Javi proposa i explica el projecte de los “gallifantes”, recordant el famós programa de Sardà
“Juegos de ninos”. Es pretén fer-lo a l’escola amb els xiquets i xiquetes des d’Infantil a
Primària. Cal pensar bé com seria la seua realització, els mitjans per penjar els vídeos
resultants de les gravacions i muntatges que es facen. Josep s’implica en el projecte. A tots els
sembla molt bonic i esperem poder portar-lo a terme. S’assenyala que és important demanar
l’autorització dels pares, mares i/o tutors per a poder gravar els xiquets i xiquetes.
- Reunions classes: Rafa posa en debat perquè les reunions d’inici de curs no són totes a les
17h. de la vesprada. Isabel explica que aquest tema es parla tots els anys a principi de curs al
Claustre. Des de direcció es recomana que les reunions grupals siguen a partir de les 17h (solen
ser una per avaluació) però que després de parlar amb la inspectora informa que no es pot
obligar cap mestre/a a fer-les després del seu horari de treball. De tota manera, tornaran a dir

en Claustre que preferentment que siguen a les 17h. i també que cal fer reunions grupals però
també individuals a cadascú dels alumnes.
Rafa planteja la situació que si un xiquet/a no es comensal de menjador i els seus pares/mares
tenen reunió a partir de les 12:30h., eixe xiquet o xiqueta hauria de quedar-se a dinar al
menjador sense haver-hi d’obtenir un bono per a eixe dia. (Açò és una possible situació que no
s’havia plantejat mai al Pla anual de menjador i que caldrà tenir-la en compte a partir d’ara).
-Taller esmorzar/berenar saludable: Isabel explica al sector pares/mares que no tenia cap
noticia fins eixe moment del esmentat taller i que no havíem tingut en compte que no es pot
fer el taller en dimecres ja que el pati no està lliure (extraescolar de patinatge). Si que es pot
utilitzar el menjador però res més. Allí es mira la informació del cartell per explicar en que
consisteix ja que els/les organitzadores no estan i revisant-lo se n’adonen que hi ha el logotip
d’un partit polític, la qual cosa se’ns informa que no es correcta en una escola pública. Després
de parlar-ho, s’acorda que el sector pares/mares informaran a la Junta i es buscarà una
solució.

