
Dia de la reunió 15 DESEMBRE DE 2021

Hora 20 HORES

Assistents

IMMA BELTRAN, RAMÓN PERIS, SILVIA GALBIS, LAURA 
LLORENS, JUANFRAN FELICI, AMPARO COLOMER, MARIA 
HURTADO, SUSANA FERRÍS, EVA MOYA, GLORIA GUILLEM, 
ÀLVARO FELICI, RICARD PERIS, LAURA GARCIA, BEA PÉREZ, 
JOSEP LLOPIS I TOMÀS PLA

Propera reunió 12 GENER

Acta de la reunió

Temes tractats
- Xarxes socials AMPA: normes de difusió de continguts
- Jornada continuada
- Consell escolar local i Consell parroquial
- Altres

Acords i conclusions 

1. Es procedeix a fer la lectura de l’acta del mes de novembre, la qual queda aprovada.

2. Seguidament, aprofitant que ha sorgit el tema en la lectura de l’acta passada, Maria comenta  
que caldria posar en marxa la difusió del que es fa tant a l’AMPA com al cole des de les 
xarxes socials (Facebook i instagram) amb l’usuari de l’AMPA. Així podríem publicitar ja per 
exemple la notícia de la selecció de les targetes de Nadal guanyadores, on participaren 
representants de l’AMPA. D’altra banda, Josep afegeix que també seria convenient establir 
un protocol simple d’actuació que marque quins van a ser els continguts que es van a 
publicar, indicant clarament la funció d’aquestes xarxes. Aquest protocol acotarà què es pot 
o no publicitar a través d’aquestes xarxes. Caldrà així mateix, establir la persona o persones 
encarregades de dinamitzar-les. Maria s’ofereix a crear els usuaris en Facebook I instagram, 
pero en properes reunions faltarà posar-li nom als encarregats/des de gestionar-les.

3. A continuació, es parla sobre la jornada continuada, que és un tema que es va debatir just 
abans de la pandèmia, i tornà a sorgir en el passat Consell escolar. Imma fa un resum del 
que es va parlar i acordar en el Consell, on bàsicament s’acordà que s’anava a informar a 
les famílies sobre com quedaria l’organització del centre en les modificacions dels horaris de 
secundària (jornada intensiva) i infantil/primària (reducció del temps de migdia, i entrant 
abans de vesprada, així com la possibilitat de lliurar també una vesprada). Així mateix, a 
més d’informar a les famílies, posteriorment es recollirà l’opinió d’aquestes sobre aquestos 
canvis.

  Feta la introducció, s’inicia un debat en el qual es destaquen les següents intervencions o 
aspectes:
 Josep presenta el dubte sobre si la decisió del canvi d’horari recau sobre els pares en la 
consulta que es farà, o bé sobre altre òrgan, al que Imma contesta que, a l’espera de publicar-
se la nova normativa, en les normes actuals la decisió en el cas d’infantil/primària correspon al 
Consell Escolar, i en secundària la pot prendre directament la direcció del centre, encara que 
també es faria la consulta en el Consell escolar. 
Tots els assistents coincideixen en que és important que s’informe de manera detallada i clara 
a les famílies abans de fer la consulta, perque aquestes puguen valorar quina opció consideren 
millor. Així mateix, cal que sàpiguen que la consulta no és vinculant, encara que sí important 
per saber l’opinió dels principals implicats en aquests canvis organitzatius.
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D’altra banda, Laura proposa fer i enviar un formulari a les famílies recollint informació prèvia, 
sobre on es posicionen a hores d’ara respecte a la jornada continuada en secundària i la 
modificació horària en infantil i primària (Si, No, NS/NC), per què, i on puguen presentar dubtes 
al respecte. Aquesta informació serviria per fer un balanç previ, i recollir dubtes que 
s’intentarien resoldre en la reunió d’AMPA programada per a gener, pero que es farà quan la 
situació de la pandèmia ho permeta. 
Aquest formulari hauria de tindre una introducció no massa extensa, clara i detallada sobre la 
consulta, on es deixaria clar que l’objectiu del mateix és recollir el sentir general de la gent així 
com els dubtes que puguen tindre respecte als canvis organitzatius.

S’acorda crear un document compartit en el qual treballar per preparar el formulari, on els 
assistents poden fer les seves aportacions. 

4. Posteriorment, Imma comenta que des del Consell Escolar Municipal s’insta als AMPES a 
presentar candidats per formar part del Consell, i així ens ho fa arribar per si hi ha algun 
interessat, ja que a hores d’ara encara està vacant el lloc de president de l’AMPA, que és qui 
sol representar l’AMPA en aquest organ. En el el Consell Escolar hi ha d’haver 3 representants 
d’AMPES de centres concertats i 4 representants de centres públics.

Així mateix, Ramón aprofita per comentar que també seria convenient que hi haguera un 
representant de l’AMPA al Consell Parroquial. Aquest organ es reuneix cada 2 mesos, i per tant  
es realitzaran 4-5 reunions a l’any.

5. Finalment, es comenta que ja que no hem pogut tractar el tema del calendari anual 
d’activitats de l’AMPA previst per a aquesta reunió, podem anar fent propostes a través del 
grup de Whatsapp, i així anem avançant en aquest punt. 

I sense res més a dir, s’alça la sessió a les 21:25 hores.
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