Acta de la reunió
Dia de la reunió

6 ABRIL DE 2022

Hora

20 HORES

Assistents

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

Propera reunió

11 MAIG

Temes tractat
- Trobada d’Escoles en Valenci
- Festa de Maria Auxiliador
- Jornada continuada: anàlisi de les consulte
- Nova directiva d’AMP
- Altres
Acords i conclusions
1. Es procedeix a fer la lectura de l’acta del mes de març, la qual queda aprovada
2. Seguidament, es tracta el punt referent a la valoració del taller de la Trobada d’Escoles en
valencià. Es comenta que a les 12:30 s’acabaren els saquets, en quant l’horari dels tallers era
fins les 13:30, així que s’acorda comprar-ne més quantitat (180) per al proper curs. Així mateix
Maria diu que estaria bé que férem un cartell de lona en el que d’una banda estiga el logotip
de l’AMPA i d’altra que hi haja un espai on poder apegar o col·locar un cartell del taller que es
faça cada any en la Trobada. Així mateix Laura afegeix que per a properes edicions podríem
demanar dues taules, ja que una es queda curta per al volum de material i de gent que passa
pels tallers. Finalment Maria diu que estaria bé que a inici de curs es diga a les famílies de la
classe de 5 anys que seran els encarregats de preparar el taller de la Trobada, al que Imma li
respon que sempre s’ha fet així, pero enguany degut a la pandèmia no estava clar si es faria la
Trobada, motiu pel qual no s’ha avisat abans
3. A continuació, tractem el tema de la festa de Maria Auxiliadora, que es desenvoluparà els dies
20 i 21 de maig. Es proposa organitzar activitats variades per les quals vagen passant els
xiquets i famílies, tal i com es va fer en les darreres edicions. S’acorda informar als grups de
whatsapp de les classes per veure si hi ha pares i mares interessats en proposar tallers per a
aquest dia. La propera reunió d’AMPA es definiran els tallers i organització de la jornada
lúdica
4. Després Amparo ens trasllada un parell de qüestions que li han fet saber diferents famílies
A. Possibilitat de canviar l’hora de les reunions de l’AMPA a les 19:00. Acordem provar
la propera reunió a veure què tal, i ja decidirem si es manté el canvi
B. Respecte a la donació de sang, pregunta si sols reben la “xapa” de col·laboradors
aquells alumnes que aconsegueixen donants de sang, o la reben tots indistintament,
ja que li han comentat que sols la rebien els primers, I hi ha alumnes que es
quedaven despagats. Imma respon que normalment tots reben la xapa, que és un
detall commemoratiu de l’event, pero pot ser que per falta de material, a algú no li
hagen arribat en alguna edició. El fet de no aconseguir donants no és excloent per
rebre la insígnia de col·laborador.
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Acta de la reunió
5. Posteriorment Josep comenta que caldrà avisar a les famílies de la classe de sisé perque
sàpiguen que han d’organitzar el sopar de final de curs d’enguany. Imma ho té en compte
6. A continuació, s’analitzen els resultats de les consultes sobre les modificacions horàries de
la jornada en infantil i primària i en secundària, incidint en els comentaris i dubtes que
plantegen les famílies. Els assistents valoren molt positivament haver realitzat la consulta,
tenint en compte que moltes famílies així ho han expressat. Els resultats es traslladaran al
Consell Escolar, que serà l’organ encarregat de decidir si hi ha algun canvi per al curs que ve.
7. Finalment, Maria comenta que seria convenient que modificàrem els estatuts tal i com
comentàrem fa uns mesos, així com la possibilitat d’aconseguir el CIF electrònic per tal de
poder fer gestions com demanar subvencions. Per poder-los modificar caldria tindre clar qui
ocupa el càrrec de president/a, per al que s’ofereix Tomàs, ja que no hi ha cap altre candidat/a
interessat/da. Així mateix Sílvia s’ofereix a assumir el càrrec de secretària que fins ara ocupava
Tomàs. Imma comenta que farà una comunicació oficial a la Comunitat educativa.
I sense res més a dir, s’alça la sessió a les 21:23 hores.
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