RESUM CONSELL ESCOLAR 3131-0505-2018

1. Lectura i aprovació d'acta anterior
2. Paraula als representants del sector d'alumnes
•

Demanen més dies de pasta al menú del menjador

3. Horari general especial 20182018-2019
•

S'aprova l'horari especial presentat per al curs vinent. La proposta s'enviarà a
Conselleria d'Educació per a la seua aprovació final.

4. Informe Equip Directiu
•

Sol·licituds matrícules rebudes

•

Menjador juny:: s'han confirmat suficients comensals fixes durant el mes de juny i, per
tant, hi haurà cuina al centre
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•

PEPLI: S'aprova definitivament el PEPLI (PROGRAMA EDUCACIÓ PLURILINGÜE
INTERCULTURAL) presentat pel centre per al curs vinent. Està disponible a la pàgina
web: (http://mestreacasa.gva.es/web/santateresa)
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Propostes de despeses a enviar al PROP: presentades 3 pressupostos per:
o

3 pissarres digitals

o

Tapar amb material opac la part inferior de la tancada del pati que dóna al
carrer Maqués de Caro

•

Festes:
o

Donar la enhorabona per la darrera festa de extraescolars

o

Aprovada la data per a la festa de fi de curs: dijous 21 de juny

o

Es comenten les queixes d'un veí durant les últimes festes. La policia local està
al corrent i entenen que, per la nostra part, s'està fent tot correctament.
Important tindre en compte tots els permisos i tràmits per a poder acreditar la
festa:
Presentar, per part de l'AMPA, sol·licitud de l'espai per registre
d'entrada de escola (demanar model a Mireia per omplir-ho)
Parlar en la policia local
Avisar als veïns

o

Disposem de la col·laboració de les profes per fer entrega dels paperets
d'invitació

o

S'ha de tindre cura en el bon ús i neteja de l'espai al finalitzar la festa
(especialment en les escales i WC)

•

Trobades: tots demanem disculpes per passar per alt el taller que havia de organitzar
l'AMPA en les darreres trobades. Per al pròxim any podem demanar ajuda al Claustre.

•

Aula oberta: Aprovada al Claustre la proposta presentada per l'AMPA, per el curs
vinent. Hi haurà dues professores per fer recolzament de la proposta des del Claustre.
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•

Projectes d'innovació educativa: es vol treballar i presentar per al curs vinent un
projecte a les convocatòries de Conselleria. Es pot aprofitant (per exemple) el projecte
del Aula de Cinema presentat per l'AMPA al darrere Consell

•

A Punt: La nova emissora A Punt, demana autorització per emetre material audiovisual
pedagògic. Al Consell s'autoritza sempre que hi haja autorització del 100% del
pares/mares involucrats

•

Sessions de prevenció del ciberacoso per part de la Policia Nacional, dirigides a 3º-6º
de primària. Es trasllada la sorpresa, per part de la policia, de la poca assistència per
part del col·lectiu de pares/mares

•

Autorització d'imatges: es remarca la necessitat de disposar d'autorització per fer
difusió d'imatges dels xiquets/xiquetes.

•

Arreplegada de xiquets: remarcar la importància de la puntualitat

5. Punts presentats per representants del sector pares/mares
•

Camins Escolars: Des de l'Ajuntament han confirmat que volen començar aquest mes
de juny la senyalística dels recorreguts a escola. Des de l'AMPA passarem la
informació per si volen fer difusió al aula i farem alguna coseta "festiva" per inaugurarho. També es posarà informació a la agenda escolar. S'ha traslladat al Ajuntament la
importància de tancar el procés participatiu, de cara als xiquets/xiquetes.

•

Aula oberta: s'ha obert expedient per part d l'Ajuntament per netejar l'espai i solucionar
els problemes dels excrements dels coloms. També s'ha fet la consulta per col·locar
tendals al pati.

•

Comissió Interrelacions: volen recolzar la col·laboració en l'IVAM i la Beneficència

•

Peticions del sector de alumnes: es demanarà a Mireia, per mail, les propostes
d'enguany per recolzar-les des de l'AMPA, si es pot

•

Actes del Consell: es penjaran en el suro de l'aula de professors/res

•

Reflexió respecte al procés de votació de l'horari escolar: es vol agrair i reconèixer el
treball de tots (Direcció, Claustre, AMPA)... per estudiar la proposta i les possibles
solucions als canvis derivats de l'horari. Es presenten els resultats de la votació. Des
de l'AMPA, com que pensem que hi ha moltes famílies a favor de la formada formativa
però que pensen que no ha de ser a costa de l'esforç de les famílies (amb les
limitacions de conciliació laboral i/o despeses necessàries), volem presentar un escrit a
Conselleria i a FAMPA per, al menys, posar-ho en coneixement del organisme
competent.

6. Prec i preguntes
Acomiadament de Jodie. La pròxima representant al Consell (Raquel, mare de Carla) haurà
d'enviar mail per tindre la seua direcció per a les pròximes convocatòries
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