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1. Lectura i aprovació de l’acta anterior: Queda aprovada 

2. Aprovació horari especial 

Abans de procedir a la votació, la directora comunica que durant aquest més 

Conselleria produirà normativa que perfilarà la Jornada de Formació en Centres 

–la del nostre-, així com la de la Jornada Continua, que van per separat. 

Per part dels representants dels pares, s’informa que en l’Assemblea general 

extraordinària de l’AMPA del dia anterior, els assistents es van manifestar 

contraris a la proposta de canvi d’horari del Claustre. El principal motiu, 

l’obligatorietat d’acudir a una extraescolar de pagament per a poder eixir a les 

16.30 h, a la qual només podrien apuntar-se els associats a l’AMPA. 

Al respecte, la direcció comenta que havia parlat amb Docendo per saber quan 

costaria una activitat per a cobrir l’horari de 15 h a 16.30 h. El preu que es dóna 

és de 19.20 € al mes. 

La direcció corrobora que en la Jornada de Formació en Centres, l’empresa del 

menjador no pot donar més servei acabat l’horari d’aquest. De manera que la 

proposta d’una representant dels pares de compensar les hores que es 

redueixen del menjador al començar aquest a les 12.45 h i no a les 12.30 h, 

sumant-les al divendres després del servei del menjador i així allargar-ho fins a 

les 16.30 h, no és viable. 

A més, la direcció afirma que fins al 25 de maig, quan eixirà la nova normativa, 

no se sabrà si es poden fer o no extraescolars al migdia. 

D’una altra banda, abans de procedir a la votació, la representant de l’AMPA 

matissa, perquè en altres ocasions no s’ha considerat així- que sí que té dret a 

vot, segons les regles del funcionament dels consells escolars de 9 unitats, la 

qual cosa es comprova. 

Es vota la proposta del Claustre que suposa començar a les 9 h, anar al 

menjador a les 12.45 h fins a les 15 h i continuar les classes fins a les 16.30 h, 

de dilluns a dijous. Els divendres l’horari seria de 9 h a 13 h, amb menjador fins 

a les 15 h i la vesprada lliure. 

El resultat de la votació és de 8 vots a favor i 6 en contra, de manera que no 

s’arriba a la majoria necessària de 2/3 de tot el Consell Escolar per a la seua 

aprovació. Es manté, doncs, el mateix horari. 

 



Davant el resultat obtingut, la responsable de la formació dels docents planteja 

que potser no es formaran l'any vinent. Altres professors mostren el seu 

desgrat pel fet de negar-se els representants dels pares al canvi d’horari per 

una qüestió econòmica. 

Els representants dels pares proposen una eixida consensuada amb la 

formació d’una comissió integrada per pares i mares i membres del Claustre 

que estudien les possibilitats que hi ha per dissenyar un horari que unisca. 

Afirmen que aquesta opció és encara més raonable si es té en compte la 

incertesa que planteja l’arribada de nova normativa. Es tractaria d’arribar a una 

proposta horària amb la normativa ja clara. 

La directora respon que es traslladarà al Claustre aquesta proposta. 

 

3. Aprovació Escola d’Estiu 

La direcció respon afirmativament a la sol·licitud feta per part de l’AMPA en el 

consell anterior de realitzar l’Escola d’Estiu des del 25 de juny fins al 31 de 

juliol. 

Es presentes tres propostes: la de l’empresa Explora, amb temàtica de 

superherois, la d’AEC, amb temàtica de dinosaures i se suggereix també a 

Docendo. Es prefereix Explora per les referències rebudes. 

L’Escola d’Estiu en el mes de juny podrà fer ús del saló d’actes i del pati. En el 

mes de juliol es podrà fer ús també del gimnàs. 

 

4. Precs i preguntes 

 

Es comenta la notícia publicada pel diari El Mundo sobre el canvi de nom del 

col·legi i es pregunta si és cert, com s’afirma a la notícia, que no s’ha enviat 

encara a Conselleria l’acord del Consell Escolar. La directora afirma que va ser 

ella la que va donar la informació al diari preguntada per aquest i que en eixe 

moment, certament, encara no havia notificat res, però que ho farà 

pròximament. 

D’una altra banda, els responsables dels pares demanen que se sol·licite la 

poda de diversos arbres del pati per considerar que amb forts vent hi ha risc 

que caiguen branques sobre els xiquets. La direcció contesta que ja s’ha 

sol·licitat però adverteix que el més probable és que el servei de jardins de 

l’Ajuntament pode per sencer els arbres i no només les branques més altes. 

Sense més assumptes que tractar s’alça la sessió. 


