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El passat dia 16 de novembre de 2011 se celebrà la primera reunió del curs 2011/2012 del 
Consell Escolar.  

Es tractaren els següents punts: 

• Es presentà el nou equip directiu: Concepció Marí Arener (directora), Carmen Muñoz 

Herreros (secretària) i Begoña Miranda González (cap d’estudis). 

• El Consell Escolar d’aquest curs es constitueix per les següents estaments i persones: 

° L’equip directiu: Concepció Marí, Carmen Muñoz i Begoña Miranda. 

° Representants dels professors: Gloria Estellés, Jordi Vicent Durà i Joan Sebastián. 

° Representants dels pares i les mares: Paco Aràndiga, Adolfo Rodríguez, Ximo Gregori, 

Anna Pons, Maria Carrasco i M. Jesús Andújar. María Carrasco està en representació de 

l’AMPA. 

° Representants dels alumnes: Cristian Romero, Júlia Cruz, Ana Ballesteros, Rocío 

Caballero i César Herrera. 

° Representant municipal: M. Luz Andrés Bonell (ajunt. De Burjassot). 

• L’equip directiu ens informa de diversos temes: 

° Aquest curs hi ha 40 professors, 2 menys que el curs anterior. 

° S’ha creat la comissió de convivència al centre, constituïda per alumnes i professors. 

° Hi ha una comissió intermunicipal d’escolarització per a l’IES Comarcal dels pobles de 

Burjassot, Godella i Rocafort. Des del començament de curs han entrat 3 alumnes nous 

al nostre centre, canalitzats per aquesta comissió. 

° La regidoria d’educació de Burjassot ha sol·licitat la utilització de les instal·lacions 

esportives del centre. El consell escolar decideix consultar sobre la petició a la inspecció 

de la Conselleria d’Educació (que és la propietària de les instal·lacions). 

° En relació amb les cistelles de bàsquet, que estaven invalidades des del curs passat per 

raons de seguretat, ja ha arribat a l’IES l’informe de la Conselleria d’Educació. L’escrit 

determina que la Conselleria substituirà les cistelles i que, per tant, es podran utilitzar a 

partir d’eixe moment. 

° El departament de música no utilitza llibre a les classes, es treballa amb fotocòpies. Els 

materials costen 5€ per alumne. 

° L'institut ha sol·licitat l'Ajuntament de Burjassot la presència de policies a les 14:00 h., 

quan els alumnes ixen del centre. 



• Es creen 2 comissions al si del Consell Escolar: 

° La comissió de convivència, tutoria i orientació, constituïda per la directora, la cap 

d’estudis, 2 pares (Adolfo Rodríguez i M. Jesús Andújar), 2 professors (Jordi Vicent Durà 

i Gloria Estellés) i 2 alumnes (Rocío Caballero i César Herrera). 

° La comissió econòmica i permanent, constituïda per la directora, la secretària, 2 pares 

(Paco Aràndiga i Anna Pons), 1 professor (Joan Sebastián) i 2 alumnes (Cristian Romero 

i Ana Ballesteros) 

• S’aprova el Programa General Anual del centre. 

• Quant als llibres lectius, l’AMPA proposa als professors que s’utilitzen en períodes de no 

menys de 4 anys. Els professors expliquen que no solament depén dels departaments, ja 

que algunes editorials els canvien cada menys temps. L’AMPA es compromet a implicar-se 

a final de curs en l’organització i gestió d’un banc de llibres (per vendre’ls de segona mà a 

un preu fixat o per donar-los). Es donarà un premi al millor llibre tractat per part dels 

alumnes. 


