ACTA DE LA REUNIÓ

Dia de la Reunió

Dimecres 8 de juny de 2022

Hora

20:00 hores

Assistents

Imma Beltrán, Anna Piedra, Ramon Peris, Laura Llorens, Consue
Esteve, Tomàs Pla, Amparo Colomer, Bea Pérez, Josep Llopis,
Gloria Guillem, Ricard Lloret i Silvia Galbis.

Propera Reunió

Octubre – inici curs 2022/2023

Temes tractats:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació acta anterior
Avaluació festa Maria Auxiliadora
Sopar fi de curs
Nou Equip Directiu
Consell Escolar

Acords i conclusions:
1.

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

2.

Seguidament, es realitza l’avaluació de la Festa de Maria Auxiliadora:
a.

Imma valora positivament la mateixa, destacant la gran acollida per part de les
famílies, sobretot destacat l’assistència d’alumnes d’infantil i primària.

b.

Anna destaca importància de realitzar més activitats orientades per als més menuts.

c.

Josep apunta la possibilitat de modificar el desenvolupament de “la festa”, incloent
alguna activitat que tracte d’animar a la gent que no sol assistir tan a sovint (per
exemple “caminata” cap a la Xopera, tallers, eixida nocturna, etc.).

Es considera necessari repensar les activitats de cara al curs proper, per tal de renovar les
mateixes i, a més, adaptar-les per evitar l’exposició prolongada al sol durant les hores més
properes a migdia.
3.

A continuació es recorda que el sopar de Maria Auxiliadora tindrà lloc el 17 de juny, cal animar
a les famílies a participar adquirint els tiquets. Des de l’escola Anna coordinarà un canvi en la
gestió de tiquets per facilitar a les famílies la compra: a través dels alumnes a les aules o
acudint a Secretaria per a la seua adquisició (s’enviarà comunicat). A més, s’acorda revisar
l’altaveu, ja que al darrer acte sembla que no s’escoltava amb suficient potència.

4.

Seguidament s’anomenen els membres del nou Equip Directiu:
a.

Ramon Peris com a Titular.

b.

Júlia Oltra com a Titular Delegada.

c.

Rosana Ferragud Directora del Centre.

d.

Maria José Navarro Cap d’Estudis.

e.

Queda pendent de ser comunicat el càrrec de Secretari.

Des de l’AMPA s’agraeix a l’actual Equip Directiu l’esforç realitzat durant tot el període que han
estat al capdavant, la transparència en totes les accions dutes a terme, l’acompanyament i
constant recolzament a l’AMPA.
5.

Finalment es transmet que al Consell Escolar s’ha acordat:

ACTA DE LA REUNIÓ
a.

Canviar l’horari de secundària per unanimitat.

b.

Canvi d’horari de primària, igualant l’hora d’eixida a migdia (a diferència del horari de
referència plantejat a la consulta que realitzà l’AMPA).

I sense res més a dir, s’alça la sessió a les 21 hores.

