Acta de la reunió
Dia de la reunió

12 GENER DE 2022

Hora

20 HORES

Assistents

IMMA BELTRAN, RAMÓN PERIS, SILVIA GALBIS, LAURA
LLORENS, AMPARO COLOMER, MARIA HURTADO, SUSANA
FERRÍS, EVA MOYA, GLORIA GUILLEM, ÀLVARO FELICI,
LAURA GARCIA, GUILLEM SORIA, MAITE ORTIZ, JOSEP
LLOPIS I TOMÀS PLA

Propera reunió

9 FEBRER

Temes tractat
- Jornada continuada: formulari de consult
- Carnestolte
- Afectació actual de la pandèmia al centre: baixes mestres, casos
- Altres
Acords i conclusions
1. Es procedeix a fer la lectura de l’acta del mes de desembre, la qual queda aprovada
2. Seguidament, Tomàs presenta el document que ha preparat per a la consulta sobre la
jornada continuada en secundària i la modificació horària en infantil i primària. Aleshores
s’obri un debat en el qual molts dels assistents fan les seves aportacions per millorar
aquesta proposta. Algunes de les aportacions destacades són
- Cal explicar millor o de forma més clara que la consulta no és vinculant, i que el resultat
de la mateixa servirà per transmetre una informació important i necessària al Consell
Escolar, que serà l’òrgan encarregat de prendre la decisió, on està representada tota la
Comunitat educativa
- Cada pare, mare o tutor podrà votar o donar la seva opinió lliurement tant en la consulta
d’infantil/primària com en la de secundària, amb independència de si tenen els fills o filles
en aquestes etapes.
- Caldrà afegir al formulari un punt en el que les persones participants en la votació
accepten cedir les seves dades personals (protecció de dades), si finalment no és fa
anònim
- Caldria indicar que tot i haver-hi canvis d’horaris, es compleixen les hores lectives
setmanals
- Caldria deslligar el canvi d’horari d’infantil/primària de la jornada continuada, no entenentlo com un pas previ a la mateixa.
No obstant, Imma recorda que encara estem a l’espera de que es publique la nova
normativa, i que aquesta serà la que establirà què podrem o no fer
Finalment s’acorda compartir el document inicial de la consulta, sobre el que poder fer les
diferents aportacions
3. A continuació, Maria pregunta si la festa de Carnestoltes es celebrarà amb normalitat
enguany, al que Imma diu que, com en la resta d’activitats programades, s’actuarà d’acord
amb la situació en cada moment, que com sabem és molt canviant. La idea inicial és
celebrar un carnestoltes similar al d’altres anys, pero la situació i les autoritats seran les que
marcaran el que es pot fer quan arribe el moment
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4. Posteriorment, Maite pregunta si hi ha data per a la reunió de la Comissió econòmica, que
es sol reunir abans de l’assemblea general ordinària, prevista per al proper 9 de febrer.
S’acorda posar-se d’acord amb Ana Berbel per preparar la reunió d’aquesta comissió, a la que
assistiran Maite Ortiz, Josep Llopis i possiblement Àlvaro Felici com a representants de
l’AMPA
5. A continuació Maria pregunta sobre l’obligatorietat o conveniència de l’ús de la mascareta en
l’alumnat d’infantil, al que Imma li comenta el que estableix la normativa actual, que sols obliga
a dur-la a l’alumnat a partir de 1er de primària
5. Finalment, Maite comenta que amb la nova organització de l’ús dels banys entre els més
menuts, fent ús d’un wàter per classe, algunes alumnes es troben freqüentment el wàter brut.
Després d’haver-ho comentat amb la tutora vol fer-ho constar en l’AMPA per si es poguera
consensuar alguna mesura per tal de conscienciar l’alumnat perque es faça un ús respectuós
d’aquest espai compartit. Imma comenta que açò ja es treballa des de les tutories, i no és una
situació novedosa, ja que malauradament sempre hi ha qui no en fa un ús adequat i
respectuós. Ramón afegeix que no està de més que ja que ha sorgit novament aquest
problema, que es recorde en les classes
I sense res més a dir, s’alça la sessió a les 21:14 hores.
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