Acta de la reunió
Dia de la reunió

10 NOVEMBRE DE 2021

Hora

20 HORES

Assistents

IMMA BELTRAN, RAMÓN PERIS, MARIA SOLER, JUANFRAN
FELICI, AMPARO COLOMER, MARIA HURTADO, SUSANA
FERRÍS, GUILLEM SORIA, JOSEP LLOPIS I TOMÀS PLA

Propera reunió

15 DESEMBRE

Temes tractat
Assegurança escola
Nous protocols COVI
Consell Escola
Organització activitats Nadal: targetes, decoració d’advent, retaule, etc
Altres
Acords i conclusions
1. Es procedeix a fer la lectura de l’acta del mes d’octubre, la qual queda aprovada
2. Seguidament, aprofitant que ha sorgit el tema en la lectura de l’acta passada, Imma comenta
que el centre disposa d’una assegurança de responsabilitat civil amb la qual, si hi ha algun
alumne accidentat es podria acudir a alguna de les clíniques establertes en la pòlissa. No
obstant, per poder accedir a la clínica caldria realitzar prèviament uns tràmits administratius
(emplenar parts amb signatures de mestres, Direcció, titular…), i així presentar aquesta
documentació a la clínica. Normalment es deriven les urgències als centres de salut o
hospital, pero és bo saber que disposem d’aquest servei. Imma afegeix que està preparant
el protocol d’actuació per poder penjar-lo en clickedu i que tota la Comunitat educativa
sàpiga com actuar en cada cas
3. A continuació, Guillem Soria diu que ha rebut pel WhatsApp del grup de pares i mares de la
classe dels fills informació del centre respecte a les noves mesures de Prevenció davant el
COVID, i comenta si és possible que s’informe també per altres canals. Aleshores Imma diu
que ho tenia previst, i pensava fer-ho demà mateix a través d’un correu per clickedu, pero
que ho havia avançat per diferents xarxes socials com instagram, twitter o telegram perque li
resultava fàcil i era ràpid.
4. Després, Imma passa a explicar el nou protocol de Prevenció del COVID, i a justificar com i
perquè s’actuarà d’ara endavant en el centre. Tot i haver-se eliminat algunes restriccions o
haver-se relaxat algunes mesures, des del centre es decideix anar a poc a poc, sent una
mica més conservadors i donant passos més lentament pel que fa a ús de la mascareta,
barreja de grups, ús d’espais compartits, etc. Els assistents a la reunió donen suport a la
política adoptada des de la direcció del centre, ja que ha donat bons fruits fins ara en la
gestió de la pandèmia
5. Posteriorment es parla sobre les eleccions al Consell Escolar, a les quals s’han presentat 3
mares (Carla Pelechano, Consue Esteve i Eva Moya), i es desenvoluparan ell proper dia 18 de
novembre. Amparo Colomer i Maria Soler s’ofereixen a col·laborar en l’organització en l’horari
de 8:30 a 9:30 i de 16:30 a 18:00. Fins ara, 33 persones han demanat votar per correu.
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Acta de la reunió
6. A continuació, es tracta el tema de les targetes de Nadal, que enguany hem d’avançar, ja
que les dates dels concursos són abans. Per tant, quedarem el proper dia 26 de novembre a
les 16:00 hores per tal d’escollir les targetes guanyadores. I aprofitant que ens reunirem aquest
dia per fer la tria, també ens comprometem a dur idees per tal de fer la decoració d’advent, el
tema del qual va sorgir de l’AMPA el curs passat.
Vist que s’escolliran les targetes fora de la reunió ordinària de l’AMPA, s’acorda traslladar la
reunió prevista per a l’1 de desembre, al dia 15 de desembre, on farem el tradicional sopar de
l’AMPA al centre, i acordem dur propostes d’activitats o events per al 2on trimestre
7. Després i ja que ha sortit el tema de les festes nadalenques, Josep pregunta pel retaule de
Nadal d’enguany i Imma li avança que serà diferents a cursos passats, fent-se amb grups per
separats per tal de no coincidir massa alumnat junt a l’esglèsia.
8. Posteriorment, Tomàs introdueix el tema de la revisió dels estatuts de l’AMPA, i s’obri un
debat referent a la part de la gestió econòmica de les quotes dels socis. Maria Hurtado explica
l’anàlisi que ha fet de la revisió dels estatuts i explica les idees i propostes per tal d’actualitzarlos i així poder tindre accés a subvencions, entre altres qüestions. Així mateix apunta la
necessitat i importància de donar màxima difusió a través de les xarxes socials del que es fa a
l’AMPA. S’obri novament un debat al respecte, acordant-se que buscarem un representant de
cada classe perque trasllade al seu grup els acords i informacions d’interès tractades a les
reunions de l’AMPA. Amparo Colomer s’ofereix a fer un llistat dels responsables de cada grup, i
així assegurar-nos que la informació arriba a totes les classes del centre
I sense res més a dir, s’alça la sessió a les 21:25 hores.
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