
Resum de la reunió del Consell Escolar del 7 de març 2023. 

Es tracta d'una convocatòria extraordinària del Consell Escolar amb un únic punt en l'ordre del 

dia: Posicionament del Consell Escolar davant l'aparició de diverses publicacions en premsa 

relacionades amb l'ús del valencià de part del centre, a partir de la queixa d'una família. 

- S'informa als/les membres del Consell de què és el que ha ocorregut, de quina informació ha 

aparegut en els mitjans i de quins mitjans es tracta. 

- Direcció informa que s'ha posat en contacte amb la Conselleria d'Educació i amb Inspecció 

Educativa i que l’escola està actuant d'acord amb la legislació vigent. 

- Segons el Pla lingüístic del centre, les comunicacions oficials del CEIP Cervantes han de fer-se 

en valencià amb l'objectiu de promoure el seu ús. En qualsevol cas, des de Direcció s'indica 

que qualsevol aclariment, explicació o circumstància especial es té en compte a l'hora de 

tractar amb les famílies a títol individual. 

- Un representant de les famílies suggereix que les comunicacions podrien fer-se en castellà i 

valencià i des del centre s'indica que això aniria en contra del que estableix el Pla lingüístic 

aprovat. 

- Es decideix redactar i aprovar un comunicat que es farà arribar a la comunitat educativa del 

CEIP Cervantes convidant a conjuminar esforços que contribuïsquen a la resolució de conflictes 

mitjançant el diàleg , preferiblement de manera interna a l’escola i no recorrent a la premsa. 

- Els/les representants de les famílies sol·liciten que es done la major publicitat possible al Pla 

lingüístic del centre perquè les famílies el coneguen i evitar així malentesos. Direcció respon 

que aqueix document es pujarà a la pàgina web del col·legi pròximament perquè es tracta d'un 

document que ha de ser editat per a respectar els drets de privacitat dels docents que 

apareixen en ell. 

- Aprofitant la reunió, Direcció sol·licita el suport del Consell Escolar a una petició a Conselleria 

per la qual es demana un reforç extra de personal per al Departament d’inclusió del centre. 

Amb la dotació actual del CEIP Cervantes i les característiques pròpies del centre, aqueix 

departament es troba absolutament desbordat. 

El Consell recolza el document per unanimitat i s'alça la sessió 

 

 

 

 

 


