Acta de la reunió
Dia de la reunió

9 MARÇ DE 2022

Hora

20 HORES

Assistents

IMMA BELTRAN, RAMÓN PERIS, MARIA SOLER, RICARD
LLORET, AMPARO COLOMER, GUILLEM SORIA, MAITE ORTIZ,
SUSANA FERRÍS, GLORIA GUILLEM, ÀLVARO FELICI, JOSEP
LLOPIS I TOMÀS PLA

Propera reunió

6 ABRIL

Temes tractat
- Trobada d’Escoles en Valenci
- Jornada continuada: formulari de consult
- Consell escolar municipal i Consell parroquia
- Altres
Acords i conclusions
1. Es procedeix a fer la lectura de l’acta del mes de febrer, la qual queda aprovada
2. Seguidament, es tracta el punt referent al taller de la Trobada d’Escoles en valencià. Sílvia
Galbis s’ha encarregat de parlar amb pares i mares de la classe de 5 anys per organitzar el
taller que serà el de “tres en ratlla Maux”, que ja férem fa uns anys. S’acaben de decidir els
temes pendents respecte a aquest taller, acordant-se el següent
1. Començarem a recollir taps a partir del proper dilluns (s’insistirà en que estiguen nets)
2. Els punts de recollida seran en infantil, escoleta i davant de l’oficina
3. El col·legi s’encarregarà de proporcionar gomets i retoladors
4. Amparo Colomer s’encarregarà d’encomanar els saquets (150 unitats) i de buscar les
regletes de fusta
3. A continuació, Tomàs comenta que va anar a la reunió del Consell Pastoral en representació
de l’AMPA i que s’ha presentat com a candidat al Consell Escolar Municipal, per tal que hi haja
representació dels pares i mares del nostre centre en ambdós òrgans. Imma afegeix que ella
també ha presentat candidatura com a professora al Consell Escolar Municipal, i recalca la
importància de tindre 2 representants del centre en aquest òrgan en el qual es decideixen
qüestions tan importants com el calendari escolar municipal
4. Després es parla sobre el tema de la consulta de la jornada continuada, on Tomàs comenta
que ha fet els formularis tenint en compte el que es va parlar en l’última reunió. S’obri un debat
sobre la importància de saber què es farà amb els resultats de la consulta així com el grau de
significativitat en funció del percentatge de participació. S’arriba a la conclusió de que
aquestes dades seran analitzades per part del Consell Escolar, que també tindrà en compte
l’opinió del Claustre i l’equip directiu, així com de la titularitat del centre, per poder prendre una
decisió al respecte en secundària i en infantil i primària. De cara a les famílies, tal i com
s’indica en els formularis, es transmetrà que es demana una opinió, i no un vot, per veure quin
és el sentir general de la comunitat educativa, i les dades de la consulta seran analitzades
exclussivament per part del Consell Escolar. No és, per tant, una consulta vinculant. S’acorda
també que el formulari quedarà obert un període no superior a una setmana
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7. Posteriorment, Guillem pregunta si s’ha parlat el tema de les samarretes de cotó d’educació
física al que Imma li diu que ho va traslladar a Pepe després de l’última reunió d’AMPA, i
aquest va dir que ho consultaria amb la tenda Base. A hores d’ara encara no hi ha cap novetat
al respecte
8. Finalment, es parla sobre la possibilitat de col·laborar amb Ucraïna, i Imma ens trasllada que
l’alumnat del centre està estudiant diverses maneres de col·laboració. Una opció que s’està
barallant és la de col·locar de vidrioles en cada classe i fer campanya per recolllir diners, que a
hores d’ara és el que més necessita el poble ucraïnés, ja que hi ha saturació de menjar i roba
per la gran resposta internacional. Ramón comenta que s’està treballant també des de
l’assignatura de religió, i que l’ajuda del nostre centre pot posposar-se per a un poc més
endavant, ja que el conflicte i les seves conseqüències duraran molt de temps malauradament.
I sense res més a dir, s’alça la sessió a les 20:57 hores.
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