Acta de la reunió
Dia de la reunió

23 FEBRER DE 2022

Hora

20 HORES

Assistents

IMMA BELTRAN, CONSUE ESTEVE, EVA MOYA, SILVIA
GALBIS, MARIA SOLER, RICARD LLORET, LAURA LLORENS,
GUILLEM SORIA, SUSANA FERRÍS, GLORIA GUILLEM, JOSEP
LLOPIS I TOMÀS PLA

Propera reunió

9 MARÇ

Temes tractat
- Festa de Carnestolte
- Trobada d’Escoles en Valenci
- Jornada continuada: formulari de consult
- Assemblea genera
- Altres
Acords i conclusions
1. Es procedeix a fer la lectura de l’acta del mes de gener, la qual queda aprovada
2. Seguidament, es tracta el punt referent a la festa de Carnestoltes, on tradicionalment l’AMPA
ha fet de jurat per sel·leccionar les millors disfresses en diferents categories. Imma ens explica
que enguany tampoc poden accedir les famílies al centre, així que s’ha decidit no fer concurs
de disfresses, i es tractarà de celebrar al pati la festa ocupant diferents zones, i amb el
tradicional ball dels de 4rt d’ESO. La previsió meteorològica és de pluja, així que en cas de no
poder-se fer divendres, es baralla la possibilitat d’ajornar la festa a dilluns de vesprada
3. A continuació, es parla sobre la possibilitat d’accedir al centre en bicicleta per part de
l’alumnat, al que Imma respon que l’accés està permès des de l’inici de curs. De fet hi ha
alumnes que ja accedeixen amb bicicleta i patins al centre de manera regular.
4. Després tractem el punt de la Trobada d’Escoles en valencià, on l’AMPA ha vingut preparant
un taller els darrers anys. Caldrà aleshores pensar el taller i la gent responsable de dur-lo
endavant. Tradicionalment eren les famílies de l’alumnat de 5 anys les responsables i
encarregades de preparar i organitzar el taller, pero amb la pandèmia tot es va aturar.
S’acorda parlar amb famílies de la classe de 5 anys per animar-los a organitzar-lo
5. Posteriorment s’acorda celebrar l’assemblea general el proper dia 9 de març, després de la
reunió d’AMPA que tenim prevista. Josep comenta que després d’haver-se reunit la Comissió
econòmica, i veure que hi ha dades de les que Ana Berbel encara no disposava en febrer, es
podria valorar per al curs que ve, retrassar l’assemblea general al mes de març o abril.
Algunes dades depenen de l’administració de Col·legis Diocesans, i encara estan pendents de
notificació a hores d’ara.
6. Respecte al formulari de consulta de la jornada continuada, es repassen ambdós formularis
(secundària i infantil/primària), i es concreten els últims canvis, que Tomàs modificarà i
passarà a través del Whatsapp, per tal que es done el vist-i-plau. Imma comenta que ha estat
parlant amb l’inspector sobre aquest tema, i aquest li ha dit que està obert a qualsevol
consulta, afegint que encara no ha sortit la normativa. Josep afegeix que seria convenient que
el termini de resposta siga curt, i es pregunta sobre qui podrà votar en cada cas. S’acorda que
tots els pares i mares poden votar ambdós formularis, i aquestos no seran anònims, amb la
qual cosa s’evitaran possibles fraus en la votació (p.e. que algú puga votar més d’una
vegada).
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7. Posteriorment, Imma comenta que demà es reuneix el Consell Parroquial a les 19:30 al
salonet del col·legi, on es requereix la presència d’un representant de l’AMPA. Entre els
assistents no hi ha cap voluntari que es faça endavant inicialment, així que es comentarà al
grup de whatsapp per veure si hi ha algú que puga acudir en representació de l’AMPA
8. A continuació Imma ens informa que demà s’inicia la matrícula a l’Escoleta (1 i 2 anys).
S’acorda passar als diferents grups de pares/mares el cartell informatiu per tal de donar-li
màxima difusió, encara que també està a les xarxes socials del centre (Telegram, Instagram).
9. Seguidament Guillem comenta si cap la possibilita de que s’amplie l’oferta de samarretes
per a Educació física, incloent-ne de cotó, ja que actualment sols hi ha de licra. Imma diu que li
ho traslladarà a Pepe, que és l’encarregat de parlar amb la tenda Base perque faça la
consulta
10. Finalment, Eva pregunta si enguany hi haurà festa de final de curs, al que Imma respon
que sí que està prevista i programada per al 17 de juny. De fet, tenim les taules i cadires
concedides per part de l’Ajuntament, així que la idea és organitzar-la com es feia abans de la
pandèmia, si la situació ho permet en eixe moment. Així mateix, afegeix que també està
prevista la celebració del Festa de Maria Auxiliadora per al dia 20 de Maig, i si és possible es
realitzaran activitats al centre el dia 21 de Maig
I sense res més a dir, s’alça la sessió a les 20:49 hores.

 


.


.


.


2

