DIRECTIVA DE L’AMPA

Acta de la Reunió
Dia de la reunió
Horari
Assistents

Absents
Propera reunió

14 OCTUBRE DE 2020
20,00 HORES
RAMON PERIS, MAITE ORTIZ, IMMA BELTRAN, AMPARO
COLOMER, LAURA FERRIS, MARIA HURTADO, MARCOS
SANCHIS, ANNA TERRÉS, JUANFRAN FELICI, SUSANA FERRIS,
MARIA SOLER, EVA MARIA ESCRIVÀ, MARCOS TRAVER.
11 DE NOVEMBRE DE 2020

Temes tractats.
-LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR.
-COMENÇAMENT DE CURS COVID.
-CLICKEDU.
-ESTAT DE COMPTES, INGRESSOS I DESPESES.

Acords i conclusions:
1- Es procedeix a fer la lectura de l´acta del mes de juny .
2- Seguidament Imma Beltran ens explica la llavor i l´esforç que s´ha dut a terme per
part del professorat per a poder començar les classes. En primer lloc han habilitat
diferents estàncies per poder tindre a tot l´ alumnant a les aules i no separar-los
per dies d’assistència, pedagògicament es millor que estiguin junts i malgrat la
situació valora positivament l´adaptació dels alumnes.
3- Marcos Traver comenta que hi han pares de 3º i 4º de primària que tenen dubtes
del funcionament de la plataforma Clikedu, no entenen massa be l ´utilitat de la
mateixa i per tant Imma proposa que en el moment es pugui, fer una reunió per
formar als pares.
4- A continuació Marcos Traver pregunta si L´Ajuntament continua subvencionant la
part dels llibres de test i digital com els darrers anys i Imma ens aclareix que a
demés també subvenciona l´esport escolar.
5- Seguidament Marcos Sanchis pregunta perquè l´activitat de teatre és més car si hi
ha un dia menys de activitat i Maite Ortiz ens explica que el cobro pertany a la
matrícula.
6- A continuació Maite Ortiz ens informa de l'estat de comptes, explicant més
detalladament el tema del menjador. Havia baixat el nombre de comensals de 66 a
36 i per tant no quadraven els cocomptes per a què fóra més econòmic haurien de
ser a partir de 50, que pareix que torne a ser la situació. Sense més s’alça la reunió
a les 21:35 hores.
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