
RESUM	  CONSELL	  ESCOLAR	  27	  GENER	  
	  
Valencia	  a	  	  27	  de	  gener	  de	  2015	  
	  
Assistents:	  
Equip	  directiu:	  Jose	  Manuel	  Pérez	  (Director),	  Margarita	  Calataiud	  (Cap	  Estudis),	  Isabel	  Tomas	  
(Secretària).	  
Mestres:	  Mario	  I.	  Doñate,	  Josefa	  Felipe,	  Josep	  M.	  Arbiol,	  Mª	  Pilar	  Arnal,	  Mª	  José	  *Serret.	  
Pares:	  Toni	  Peris,	  Mercedes	  Alonso,	  Jordi	  Boluda,	  Toni	  Fernandez,	  Rafael	  *Latre,	  Javier	  
Guilén.	  
Alumnes:	  Ferrán	  Sancho,	  Pau	  Martinez	  i...	  
	  

1. Lectura	  i	  aprovació	  d’acta	  anterior.	  
	  

Es	  llig	  i	  aprova	  l'acta	  pendent	  de	  sessió	  anterior.	  
	  

2. Paraula	  als	  representants	  del	  sector	  d’alumnes.	  
	  
Els	  alumnes	  fan	  tres	  peticions:	  
	  
-‐Neteja	  de	  frontó.	  
-‐Neteja	  de	  trinquet	  
-‐Devolució	  de	  les	  pilotes	  del	  trinquet	  que	  es	  colen	  en	  la	  terrassa	  de	  la	  conserge.	  
	  

3. Compte	  de	  Gestió	  corresponent	  a	  l’any	  2014.	  
	  
Es	  lligen	  i	  detallen	  els	  nombres	  de	  la	  comptabilitat	  presentada	  en	  Conselleria.	  És	  un	  mer	  relat	  
resumit	  dels	  moviments	  bancaris.	  Com	  les	  dades	  són	  de	  comptes	  únics	  i	  en	  el	  nou	  esquema	  
comptable	  de	  conselleria	  aquesta	  tot	  barrejat	  es	  tracta	  al	  costat	  del	  punt	  següent	  de	  balanç	  
de	  menjador.	  
El	  centre	  no	  té	  deutes	  pendents	  amb	  cap	  proveïdor	  ni	  del	  centre	  ni	  del	  menjador.	  
La	  conselleria	  deu	  aprox.	  4.300€	  al	  centre	  de	  despeses	  ordinàries	  i	  20.000€	  de	  funcionament	  
de	  menjador.	  En	  compte	  bancari	  hi	  ha	  24.380€	  de	  saldo	  de	  menjador	  i	  ...	  de	  saldo	  de	  
funcionament	  ordinari.	  
	  

4. Balanç	  del	  Menjador	  del	  1r	  Trimestre	  del	  curs	  2014-‐2015.	  
	  
En	  punt	  anterior.	  
	  

5. Pla	  de	  Convivència.	  
	  

S'està	  modificant	  per	  a	  ajustar-‐ho	  a	  les	  noves	  exigències	  de	  Conselleria.	  
	  

6. Avaluació	  Diagnòstica.	  
	  
Es	  comenten	  els	  resultats	  de	  la	  prova	  diagnostica	  de	  l'any	  passat.	  Lleugera	  millorança.	  
Direcció	  indica	  que	  no	  sap	  si	  enguany	  es	  faran	  en	  3º	  de	  primària,	  4º	  de	  primària,	  1º	  de	  
primària,	  en	  un	  sol	  curs,	  en	  dos	  o	  en	  els	  tres.	  
	  



7. Informe	  Equip	  Directiu	  (Comissions	  del	  Consell,	  entre	  d'altres)	  
	  
Es	  discuteix	  sobre	  l'incident	  que	  va	  suposar	  la	  publicació	  momentània	  del	  resum	  de	  la	  
comissió	  de	  Menjador	  en	  la	  Web	  de	  l’AMPA.	  
Rafael	  Latre	  assumeix	  en	  nom	  propi	  la	  total	  responsabilitat	  de	  la	  redacció,	  escriptura,	  
correcció	  i	  publicació	  en	  la	  Web	  de	  dita	  escrita.	  
S'acorda	  que	  prèvia	  a	  la	  publicació	  d'aquests	  resums,	  o	  uns	  altres	  si	  els	  hi	  haguera,	  compte	  
amb	  el	  coneixement	  i	  correcció	  de	  la	  resta	  d'assistent	  a	  la	  comissió	  citada,	  tenint	  especial	  
cura,	  que	  ni	  per	  deducció,	  es	  puga	  relacionar	  alumnes	  ni	  individual	  ni	  col·∙lectivament	  davant	  
qualsevol	  fet	  ocorregut	  en	  el	  centre.	  
	  
Es	  demanarà	  l'assistència	  dels	  bombers	  en	  les	  festes	  de	  falles.	  
	  
Per	  les	  trobades	  queda	  pendent	  el	  repartiment	  de	  paperetes	  en	  4	  i	  5	  anys	  d'infantil.	  Se	  
subministraran	  de	  les	  paperetes	  sobrants	  d'altres	  cursos.	  
	  
Se	  sol·∙licita	  per	  part	  dels	  mestres	  la	  compra	  d'una	  pissarra	  digital	  per	  al	  centre	  a	  càrrec	  de	  
l’AMPA.	  L'existent	  té	  follets	  i	  no	  funciona	  bé.	  L’AMPA	  ho	  estudiarà	  i	  ho	  cursarà	  para	  en	  la	  
pròxima	  assemblea.	  
	  
Es	  demana	  l'aprovació	  per	  al	  manteniment	  de	  la	  monitora	  extra	  de	  menjador.	  La	  Comissió	  
Econòmica	  i	  la	  Comissió	  de	  Menjador	  ja	  han	  estudiat	  la	  proposta	  i	  les	  seues	  conseqüències	  i	  
la	  recolzen.	  El	  cost	  ho	  assumeix	  el	  superàvit	  del	  menjador.	  No	  hi	  ha	  Oposició	  i	  s'aprova	  la	  
proposta.	  
	  
	  

8. Punt	  presentat	  per	  representants	  del	  sector	  pares/mares:	  
Intervenció	  al	  pati.	  

	  
S'adona	  de	  la	  proposta	  per	  part	  de	  pares	  d'infantil	  de	  realitzar	  un	  taller,	  activitat,	  en	  tots	  els	  
cursos	  del	  col·∙legi,	  sota	  el	  tema	  de	  “com	  vols	  el	  pati”.	  La	  proposta	  aquesta	  indefinida.	  
S'acorda	  continuar	  treballant	  per	  a	  realitzar	  una	  proposta	  mes	  concreta.	  No	  hi	  ha	  oposició	  
inicial	  al	  treball.	  
	  
Es	  comenten	  la	  col·∙locació	  de	  mosquiteres	  en	  les	  finestres	  del	  menjador	  ja	  aprovada	  a	  
Consell	  anterior.	  
	  
Es	  demana	  estat	  i	  noves	  propostes	  per	  a	  solucionar	  el	  tema	  de	  calor	  en	  infantil.	  En	  els	  serveis	  
territorials	  de	  conselleria	  continuen	  estudiant	  el	  projecte	  de	  les	  lones	  d'enfosquiment	  
presentat	  el	  curs	  passat.	  Al	  novembre	  el	  projecte	  ja	  havia	  arribat	  al	  quart	  pis	  (Unitat	  Tècnica	  
de	  Construccions)	  Ho	  tenen	  in	  ment	  i	  in	  corpore	  *in	  soterrat.	  No	  hi	  ha	  resposta	  oficial	  ni	  
ganes	  de	  resoldre-‐ho.	  
S'acorda	   cercar	   una	   altra	   solució	   sense	   passar	   més	   tramites	   burocràtics,	   col·∙locant	   un	  
sistema	   de	   ventilació	   natural	   croat	   en	   les	   aules:	   aireadores	   en	   les	   portes	   i/o	   col·∙locació-‐
transformació	  dels	  fixos	  superiors	  d'aquestes	  portes	  en	  finestres	  abatibles	  o	  practicables.	  Es	  
parlarà	   en	   conselleria	   de	  manera	   informal	   sobre	   aquesta	   proposta.	   Es	   comenta	   l'oposició	  
inicial	  de	  la	  *UTC	  a	  la	  transformació	  de	  les	  finestres,	  però	  com	  les	  coses	  canvien	  s'intentarà	  
convèncer	  de	  la	  bondat	  de	  la	  solució.	  Els	  costos	  s'assumiran	  com	  a	  despesa	  de	  menjador	  o	  
com	  es	  puga.	  


