Acta de la reunió
Dia de la reunió

11 NOVEMBRE DE 2020

Hora

20 HORES

Assistents

RAMÓN PERIS, IMMA BELTRAN, ANNA TERRÉS, MARCOS
TRAVER, JOSEP LLOPIS, ÀLVARO FELICI, MAITE ORTIZ,
XUSA GARCIA, SUSANA FERRÍS, MARIA HURTADO,
JUANFRAN FELICI, GLORIA GUILLEM I TOMÀS PLA

Propera reunió

9 DESEMBRE DE 2020

Temes tractats
-

Informació Llei Celaá respecte a l’ensenyament concertat
Promoció oferta Amazon
Altes i baixes en el compte corrent de l’AMPA
Proposta a l’AMPA d’organització de l’activitat de decorar el centre en Nadal
Situació actual servei de menjador
Jornada continuada
Altres

Acords i conclusions
1. Es procedeix a fer la lectura de l’acta del mes d’octubre, la qual queda aprovada.
2. Seguidament Ramón proposa que ens informem sobre el que es pretén amb la nova Llei
d’Educació, i en concret sobre el que afecta a l’ensenyament concertat. Ens anima a
presentar accions o iniciatives que reivindiquen l’escola concertada i que es facen visibles
tant les famílies com el professorat en contra del que suposa un atemptat contra l’escola
concertada.
3. A continuació, Anna Terrés treu el tema de la promoció que ha fet Amazon i que des dels
centre educatiu s’ha fet arribar a les famílies. Mostra la seva postura sobre la importància
d’educar en valors, i el foment del comerç de proximitat i local front al de multinacionals com
Amazon. Així mateix, manifesta que li agradaria saber el benefici econòmic que li suposa al
centre amb aquesta promoció. Es genera un debat respecte al tema.
4. Després, Imma comenta que l’AMPA té un compte corrent al que van a parar les aportacions
de les famílies, ingressos d’activitats etc., i que té autoritzats antics membres de l’AMPA que
ja fa anys que no estan al col·legi, així com Ana Berbel. Aquestos membres són Manolo
Albiol Roso, Vicenta José Domingo Garcia i Jacinta Domínguez Gento. Proposa, per tant,
que s’actualitzen les persones que poden tenir accés al compte corrent amb membres de
l’AMPA actual. S’acorda donar de baixa els 3 antics integrants (Manolo, Vicenta i Jacinta) i
donar d’alta a Josep Llopis Llopis i Àlvaro Felici.
5. Així mateix, Imma també trasllada a l’AMPA una proposta de l’equip de Pastoral.
Concretament es tracta de l’activitat de decorar el centre que sempre es fa en Nadal, i que
fins la data es decidia des d’aquest equip. Volent fer més partícep l’AMPA, se’ns insta a que
pensem de quina manera organitzar-ho enguany. Des de l’AMPA recollim el guant llançat per
l’equip de Pastoral, i ens reunirem el proper dimecres per estudiar diferents opcions i fer una
proposta.
Àlvaro ja fa una primera proposta que consisteix en que cada família faça un retallable, que
després es podrà penjar a l’exterior del centre. Així mateix, Anna També comenta que la
proposta que siga, estaria bé que es féra amb material reciclat o que tenim per casa, fugint de
materials com la goma Eva o d’altres similars.
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6. Posteriorment, Maite agraeix públicament la resposta de gran part de les famílies davant
la petició del centre perquè indicaren a través de Clickedu l’ús que anaven a fer del
menjador al llarg del curs, per a així fer una previsió el més realista possible. Així mateix,
ens trasllada que és intenció del centre poder contractar la cuinera el més aviat possible I no
seguir amb servei de càtering o menjar transportat, encara que amb les xifres actuals
resulta inviable econòmicament. Ens seguirà informant de les novetats que puguen sorgir al
respecte.
7. També ens trasllada la inquietud de moltes famílies sobre la possibilitat de que el centre
opte per la jornada continuada en el futur. Aquestes famílies volen saber si han de fer algun
tràmit per poder sol·licitar-la o perque el centre faça una consulta. Es genera un debat, les
conclusions del qual són que és un tema que està damunt la taula i que cal tractar-lo amb
informació respecte a pros i contres consultant amb especialistes de diferents camps com la
psicologia, pediatria i docència entre d’altres. Es comenta que es tractarà al llarg del segon
trimestre del curs actual.
8. A continuació, Imma explica que les xifres de contagiats o aïllats al centre són molt
positives en l’actualitat i amb el que duguem de curs escolar. Dins del centre s’està complint
el pla de contingència i tant professorat com alumnat està responent molt satisfactòriament.
No obstant, el claustre s’està preparant per si es donaren altres escenaris, com per exemple
el confinament d’alguna classe, a través del treball online. Aquesta última circumstància és
una decisió de Salut pública.
9. Seguidament Maria Hurtado pregunta si l’escoleta d’infantil farà ús de Fonsalutis aquest
curs, com els anys anteriors. Imma respon que, encara que cap aquesta possibilitat, de
moment havien optat per esperar a veure com evolucionava la pandèmia o com afectava al
col·legi. Cal tenir present que els anys anteriors anaven les classes de 3, 4 I 5 anys junts a
Fonsalutis I actualment açò seria impossible, ja que s’està funcionant amb grups bombolla, i
no es poden mesclar. No obstant, estan esperançats per fer ús d’aquest espai, que ofereix
moltes possibilitats als alumnes d’aquestes edats, i és ideal per ser u espai gran i a l’aire
lliure.
Així mateix, Maria també pregunta per l’hort de Fonsalutis en el que va col·laborar el curs
passat, i proposa que es facen horts urbans en cada classe amb botelles o recipients
reciclats. Imma comenta que si que va endavant el projecte d’hort escolar, que està
coordinat per Enric olivares i Esther Castell, encara que enguany sols van cursos solts,
degut al Pla de contingència establert. Es posaran en contacte amb ella els coordinadors
per veure de quina manera es podria dur a terme la seva proposta.
I sense res més a dir, s’alça la sessió a les 21:35 hores.
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