
 
IES Comarcal
Rocafort-Godella-Burjassot
Avd. Maria Ros s/n
46100 Burjassot.València
Telèfon: 963635767

ACTA   NÚM.   67       
Corresponent al Consell Escolar ordinari de l´IES COMARCAL Rocafort-Godella-Burjassot 
celebrat al centre el dia  14 de .febrer de 2012 

 ASSISTENTS:

Directora: Concepció Marí Arener
Cap d´Estudis: Begoña Miranda 
González
Secretària:Carmen Muñoz Herreros

PROFESSORAT:
DURÁ MARTÍNEZ, Jordi Vicent
SEBASTIAN GRANELL, Joan

PERSONAL NO-DOCENT:
RUIZ ESPINOSA, Gabriel

PARES/MARES:
ANDÚJAR RODRÍGUEZ, Mª Jesús
ARÀNDIGA LLAUDES, Francesc
CARRASCO MOLINA, María (AMPA)
GREGORI MONTESINOS, Ximo
PONS FRÍGOLS, Ana
RODRÍGUEZ DOLZ, Adolfo

ALUMNAT:
BALLESTEROS ANDÚJAR, Ana
CABALLERO BAUTISTA, Rocio
CRUZ CARCELLER, Júlia
HERRERA VELA, César
ROMERO de la TORRE, Cristian

REPRESENTANT MUNICIPAL:

ABSENTS:
ANDRÉS BONELL, Mª Luz(justifica la seua 
absència)
ESTELLÉS MULET, GLÒRIA (justifica la 
seua absència)

Amb presència dels membres relacionats al marge comença el consell a les .18h 
amb el següent orde del dia:
1) LECTURA I APROVACIÓ, si s'escau de l'acta anterior. 
2) ACTUACIONS RESPECTE L'AVARIA DEL DIPÒSIT D'AIGUA
3) ACTIVITATS D'ATENCIÓ EDUCATIVA
4) BALANÇ ECONÒMIC DEL 2011 I PRESSUPOST PER AL 2012
5) ANÀLISI DE RESULTATS ACADÈMICS DE LA 1a AVALUACIÓ
6) SOL.LICITUD DE BATXILLERAT
7) ACTIVITATS EXTRA-ESCOLARS
8) PRECS I PREGUNTES.  

1) LECTURA I APROVACIÓ  , si s'escau de l'acta anterior
La secretària -llig l'acta del 16-11-2011 que s'aprova per unanimitat.
2) ACTUACIONS RESPECTE L'AVARIA DEL DIPÒSIT D'AIGUA.  
La directora informa de la situació del depòsit d'aigua per incendis i de les 
actuacions que s'han dut a terme des de l’actual Equip Directiu.

• El depòsit d'uns 20-000l, es va buidar després del trencament de les 
tuberies per l'afonament de la seua base de ciment i la inclinació del 
mateix.

• No tenim informació escrita de les actuacions de la directiva anterior 
davant els Serveis Terriotorials

• Per informacions orals arribem a l’aparellador del Servei Tècnic que ens 
confirma la realització d'un informe a Direcció Teritorial amb data 8-3-
11(del que no ens van voler donar còpia) on consta que l'avaria és 
“urgent i greu”.

• La direcció envia escrit a Direcció Territorial amb data 14-12-2011 per 
donar constància de l'avaria

• Hi ha un informe de l’ 11-1-12 de l'empressa “ROCHINA 
MANTENIMIENTO”en el que fa constar que el dipòsit per incendis està 
fora de servei.

• L'inspector visita el centre el 12-1-12 per comprovar l'estat del dipòsit
• Amb data 15-12-11 es demana entrevista amb el subdirector Territorial 

de la qual no tenim contestació.

• S'han demanat tres presupostos per reparar l'avaria a les següents empresses: ROCHINA, AIR-FEU i a LA 
FONTANERÍA. De totes formes no podríem reparar el depòsit pel nostre compte sense permís de l'equip tècnic de 
Conselleria

S'acorda per unanimitat fer un escrit en nom del Consell Escolar dirigit a la Direcció Territorial, recolzant la carta 
enviada per la directora i sol.licitant una resposta per escrit. 
4) PROPOSTA D'ACTIVITATS D'ATENCIÓ EDUCATIVA  
La directora presenta la proposta de la COCOPE (2-11-2011) aprovada pel CLAUSTRE (8-2-2012) per 
a les hores d'atenció educativa:

1r ESO: Tasques educatives. Pla Lector
2n ESO: Tasques educatives. Pla Lector
3r ESO: Tasques educatives. Pla Lector. Cine Fórum treball valors
4t ESO: Tasques educatives. Pla Lector. Cine Fórum treball valors



5) BALANÇ ECONÒMIC DEL 2011 I PRESSUPOST PER AL 2012  
La secretària es disculpa per no haver reunit amb anterioritat  la Comissió Econòmica per a presentar i explicar de manera 
acurada els documents econòmics oficials, així com el resum de comptes per empresses, comptes o departaments.  També 
manifesta que tota la documentació: tant els informes com les factures i justificants de pagaments estan a l'abast de tots els 
membres del CE que ho desitgen.
La secretària lliura als membres del claustre una còpia del Compte Anual de Gestió de la Lletra A (recursos de la 
Conselleria), de la lletra B (recursos d'altres procedències) i de la lletra C (estat de Tresoreria), així com el RESUM DELS 
COMPTES ANUALS DE GESTIÓ i un avançament de PRESSUPOST  per a l'any 2012. Ressalta que la situació de 
Tressoreria és bona pel cobrament del 2n Quadrimestre de 2011 el dia 26 de desembre i per la política de conservació de 
fons i restricció de despeses seguida per l'actual i els anteriors Equips Directius. 
Respecte al pressupost s'informa que ha hagut un retall provisional d'aproximadament el 5% als departaments del centre i 
que aquest pressupost es tornarà a revisar durant el tercer trimestre de l'any per modificar-lo si es considera adient.
Ana Pons pregunta si s'ha fet un estudi o auditoria medi-ambiental al centre per avaluar i millorar els hàbits al respecte i 
minimitzar el consum de recursos i energia i ofereix un material didàctic de la Conselleria de Territori i Habitatge .
C. Muñoz comenta que l'Equip Directiu tenia, entre els seus objectius, més a llarg termini, la realització d'una eco-auditoria i 
agraeix l'oferiment del material, que s'estudiarà..
6) RESULTATS 1a AVALUACIÓ  
La Cap d'estudis lliura gràfics i quadres amb els resultats de la 1a avaluació on ressalta:

• No han sigut massa bons, excepte al grup de PDC
• No s'ha pogut fer una comparativa amb cursos anteriors perque no hi consta documentació al respecte.
• Es faran reunions d'Equip Docent respecte als grups que es considere necessari

7) PETICIÓ DE BATXILLERAT  
La directora informa: 

• Dels canvis que es preveuen a l'ESO amb un batxillerat de 3 anys i una ESO amb un any menys que l'actual. 
• Que el claustre ha aprovat per quasi unanimitat (amb un vot en blanc) la conveniència de tornar a sol.licitar la 

implantació d'aquest etapa educativa per al centre.
Es fan consideracions generals sobre la conveniència d'una pressió per part de les famílies per la complicació sobrevinguda 
davant les noves expectatives obertes pel Ministeri d'Educació.
S'acorda per unanimitat l'enviament d'una carta del Consell Escolar demanant el Batxillerat i es suggereix una reunió de 
l’AMPA d'aquest centre amb les AMPA dels centres adscrits per considerar i avaluar la situació.
8) ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  
La directora informa que el claustre, en la seua reunió del 8 de febrer, ha decidit reconsiderar la decissió presa en la reunió 
del 18 de gener de renunciar temporalment a la realització d'activitats extraescolars per diverses consideracions. 
Alguns representants dels pares pregunten si es faran, doncs, totes les activitats proposades a la PGA. La directora contesta 
que a la PGA sempre es fa proposta oberta de moltes activitats per accelerar la seau realització si s'escau, però després no 
s'organitzen totes aquestes activitats inicialment programades. C. Muñoz explica que el professorat no està obligat a realitzar 
activitats fora del seu centre o horari de treball, i que per tant la realització d'activitats extraescolars sempre és voluntària. A 
més a més que les activitats poden deixar de fer-se per raons diferents: de tipus organitzatiu, professional, laborals i/o 
personals.
Alguns representants de pares /mares comenten que l'anulació d'activitats extraescolars perjudica els alumnes i no a 
l'administració. 
Es pregunta si el professorat ha previst tancaments al centre i la secretària respon que a l'última assemblea es va decidir que 
el professorat no les organitzaria, però manifesta que si pares i/o alumnes estan disposats a fer-les, està segura que el 
professorat estarà disposat a recolzar-les.

9) PRECS I PREGUNTES.Cé  sar manifesta que a la seua classe(2A) no funciona una llum i prega que es repare l'avaria. 
La secretària li contesta que no fa falta esperar al Consell Escolar per aquestos temes, que pot, en qualsevol moment de la 
jornada lectiva, passar un paper a l'administrativa, al conserge o a ella mateixa i que ho tinguen en  compte per a les properes 
reparacions. 
C. Marí comenta que alguns alumnes del centre havien obert un blog en el qual es vertien informacions personals delicades i 
injúrioses de la resta d'alumnat del centre. Demana ajuda dels pares i mares per evitar aquestes situacions i avisar 
immediatament en el cas del seu coneixement. També prega suggerències per a  arreplegar les funcions de les comissions del 
Consell Escolar.

I sense més a tractar la sessió s'alça de tot allò que, com a secretària, estenc aquesta acta.

Burjassot 14 de febrer de 2012 
            La secretària

Vist i Plau
La directora                                                                               




