
Dia de la reunió 20 GENER DE 2021

Hora 20 HORES

Assistents
IMMA BELTRAN, ANNA TERRÉS, MARCOS TRAVER, JOSEP 
LLOPIS, ÀLVARO FELICI, MAITE ORTIZ, XUSA GARCIA, SILVIA 
GALBIS, LAURA LLORENS, JUANFRAN FELICI, GLORIA 
GUILLEM I TOMÀS PLA

Propera reunió 10 FEBRER DE 2021

Acta de la reunió

Temes tractats
- Situació actual COVID-19
- Sol·licitud de purificadors
- Assemblea general
- Carnestoltes
- Altres

Acords i conclusions 

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

2. Seguidament Imma vol fer constar en acta la felicitació a totes les famílies implicades que 
participaren en la decoració nadalenca, que fou tot un èxit.

3. A continuació, fa un resum de la situació actual al centre davant la COVID-19. Abans de 
Nadal es va confinar l’aula de dos anys, i després de Nadal ha sigut la d’un any la que s’ha 
confinat. En ambdós casos per un positiu per contacte estret amb familiars. La resta de 
l’alumnat ha donat negatiu en ambdues classes, que han pogut reprendre la marxa normal 
d’acord amb el que marca el protocol. Imma recalca la bona coordinació que hi ha hagut 
amb Salut pública en tot moment. Així mateix comenta que la setmana passada fou 
complicada al centre perque coincidiren 7 mestres de baixa, encara que hui ja sols en 
queden 4. Tot I això, fa una valoració positiva sobre els resultats, tenint en compte la 
incidència al municipi i a altres centres educatius. Per acabar amb aquest tema, ens recorda 
la informació que s’ha enviat hui mateix per email a totes les famílies sobre la suspensió 
temporal de les activitats extraescolars d’esport escolar, expressió corporal i teatre, seguint 
les noves instruccions de la Generalitat Valenciana. Aquestes són les úniques activitats en 
les que no es pot assegurar la distància de seguretat, malgrat ser alumnes que ja estan en 
contacte de manera habitual en el centre.

4. Després, Imma ens diu que hi ha famílies d’alumnes d’infantil que, per por, no estan duguent 
als fills/es a classe, i des de Serveis socials s’ha demanat que es passen les dades 
d’absentisme, tot i no ser ensenyament obligatori, ja que són alumnes que estan ocupant 
places que hagueren pogut aprofitar altres xiquets/es.

5. Posteriorment Marcos pregunta si és possible demanar purificadors per a les aules, al que 
Imma contesta que ja ens han sigut assignats 3 purificadors des de la Conselleria 
d’Educació. Estem a l’espera de rebre’ls i veure si amb aquestos ens podem apanyar o 
hauríem d’adquirir-ne més. Marcos comenta que el preu d’un purificador d’una qualitat 
acceptable i no massa car, està al voltant dels 400€.
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6. A continuació, es comenta que el proper 10 de febrer es celebrarà l’assemblea general, i 
es debat sobre el format de la mateixa, arribant a la conclusió de que es farà online, on 
Maite presentarà els comptes de l’any passat I els pressupostos per al 2021. Així mateix, 
s’acorda quedar la comissió econòmica juntament amb Maite i Ana Berbel el proper 
divendres 5 de febrer a les 16:00 hores.

7. Seguidament, i recordant un dels temes que s’ha llegit en l’acta anterior, Imma comenta 
que hi ha rumors respecte a que el proper curs tampoc hi haurà canvis respecte al tipus de 
jornada escolar. Pareix ser que s’està elaborant una nova normativa que ho regule. No 
obstant això, és convenient que el tema de la jornada continuada es plantege i valore per 
part de tota la Comunitat educativa de cara al futur.

8. Després Imma ens avança la proposta que es farà a l’assemblea amb l’alumnat sobre la 
celebració del Carnestoltes el proper divendres 12 de febrer. La proposta consistirà en 
mantindre les consignes o ordres que dicta el Rei en Carnal, i que el divendres cada xiquet 
puga anar disfressat de vesprada de manera lliure, sense ninguna temàtica en concret. Eixa 
vesprada es farien Jocs al pati mantenint les distàncies a l’igual que es fa en els patis 
normalment, i cap la possibilitat que cada classe berene a la seva aula. 

9. Per últim, es comenta que els divendres a l’hora de l’esplai s’està posant música com a 
proposta per part de l’alumnat del centre. Cada classe ha escollit dues cançons diferents.

I sense res més a dir, s’alça la sessió a les 20:47 hores.
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