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

ACTA   NÚM.   69       
Corresponent al Consell Escolar extra-ordinari  de l´IES COMARCAL Rocafort-Godella-Burjassot 
celebrat al centre el dia  21 de .maig 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
ESTELLÉS MULET, GLÒRIA 

PERSONAL NO-DOCENT:
RUIZ ESPINOSA, Gabriel

PARES/MARES:
ANDÚJAR RODRÍGUEZ, Mª Jesús
GREGORI MONTESINOS, Ximo
RODRÍGUEZ DOLZ, Adolfo

ALUMNAT :
BALLESTEROS ANDÚJAR, Ana
CRUZ CARCELLER, Júlia
ROMERO de la TORRE, Cristian

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

ARÀNDIGA LLAUDES, Francesc
CARRASCO MOLINA, María (AMPA)
PONS FRÍGOLS, Anna
CABALLERO BAUTISTA, Rocio
HERRERA VELA, César

Amb presència dels membres relacionats al marge comença el consell a les .
18:30h amb el següent orde del dia:
1) LECTURA I APROVACIÓ, si s'escau de l'acta anterior. 
2) VACANT D'AUXILIAR DE GESTIÓ
3) PRECS I PREGUNTES.  

1) LECTURA I APROVACIÓ  , si s'escau de l'acta anterior
La secretària -llig l'acta del 15-05-2012 que s'aprova per unanimitat.

2) VACANT D'AUXILIAR DE GESTIÓ  
La directora assabenta alls membres del Consell que el centre no disposa  del del 
dia 24 d'abril de 2012 de l'auxiliar de gestió que tenia assignat a eixe moment 
(plaça núm. 24266), fet que des de l'institut s'ha comunicat verbalment en diverses 
ocasions a la inspecció de zona, telefonicament amb la técnica encarregada del 
tema en funció pública i en escrit adreçat al negocial de Personal no Docent amb 
data 17 de maig de 2012. 
També informa que el canvi en la situació de baixa de la titular de la plaça 
d'auxiliar de gestió al nostre centre (de baixa maternal a excedència) es la que ha 
suposat la perduda de Inmaculada Rios como personal del centre.
Els membres del claustre consideren que : 

• tenint en compte la càrrega de treball de naturalesa administrativa en un 
centre d'ensenyament secundari, especialment gravós en aquest període 
d'acabament del curs escolar per l'elaboració i enregistrament de 
qualificacions finals, emisió de butlletins, certificats acadèmics, i el 
procés de matriculació per al proper curs en el qual estem inmers

• aquesta és l'única plaça d'auxiliar de gestió amb que compta l'institut 
I manifesta que davant aquesta situació es fa difícil garantir les tasques atribuïdes 
a aquest lloc de treball, en especial l'enregistrament i notificació de les 
qualificacions finals del curs 2011-2012, així com el procés d'admissió i 
matriculació del curs 2012-13 en els terminis establerts així com d'altres funcions 
establides per a aquest lloc de treball.
La totalitat dels membres del Consell Escolars presents amb dret al vot, per 
unanimitat demanen a la direcció del centre que faça les gestions necessàries 

davant la Direcció Territorial per a sol.licitar amb la màxima celeritat possible un auxiliar per a cobrir la vacant esmentada 
per tal de portar endavant el correcte procés d'avaluació, admissió i matriculació davant la impossibilitat de garantir el 
normal funcionament d'aquestes tasques si no es subsana la present situació.
La Regidora d'educació de Burjassot es compromet a dur el problema al Plé de l'Ajuntament i demana del centre una còpia 
de l'escrit que presente a la Direcció Territorial. També ens comunica que es posarà d'acord amb les regidories de Rocafort i 
Godella per si consideren adequat fer gestions en el mateix sentit.  
Els menbres del consell consideren adequada aquesta iniciativa per la importància del problema i donen consensuadament el 
seu vist i plau. 

3) PRECS I PREGUNTES.  

Jordi Dura replantea la pregunta que va fer a l'últim Consell sobre el desviament del tràfic per Maria Ros i l'augment i 
complicació del tràfic que pot suposar pel nostre centre. Julia Cruz, que sol vindre en bicicleta recorda que són molts 
alumnes els que utilitzen aquest mitjà de transport i que s'augmentat la perillositat. Alguns menbres del Consell comenten 
que deuria haver més control policial als horaris d'entrada i eixida. S'acorda, per unanimitat fer un escrit reivindicant més 
control policial i la colocació de semàfors per a la regulació del trànsit i pas del alumnes. 

Es considera que l'Equip Directiu deuria sol.licitar per correu electrònic l'enviament dels BIMs dels tres Ajuntaments: 



Burjassot, Godella i Rocafort que donen informació municipal que pot ser d'utilitat per al centre.

Cermen Muñoz recorda que el dia 22 és dia de vaga general de l'ensenyament i demana recolzament per a la manifestació de 
la vesprada. 

La Cap d'estudis informa que s0han canviat les dades de l'Avaluació Diagnòstica. 

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: Mari Carmen Muñoz Herreros

Vist i Plau
La presidenta: Concepció Marí Arener 
                                                                      


