
Dia de la reunió 10 FEBRER DE 2021

Hora 20 HORES

Assistents

RAMÓN PERIS, IMMA BELTRAN, MARCOS TRAVER, ANA 
BERBEL, LAURA LLORENS, JOSEP LLOPIS, ÀLVARO FELICI, 
MAITE ORTIZ, LLUIS CARBONELL, RICARD LLORET, MARIA 
HURTADO, JUANFRAN FELICI, GLORIA GUILLEM I TOMÀS 
PLA

Propera reunió

ASSEMBLEA GENERAL: Acta de la reunió

Temes tractats
- Lectura i aprovació de l’acta anterior
- Liquidació exercici 2020
- Pressupost per a l’any 2021
- Altres

Acords i conclusions 

1. Es procedeix a fer la lectura de l’acta anterior, la qual queda aprovada.

2. Seguidament Ana Berbel ens trasllada la informació respecte els resultats de l’any 2020, 
explicant que aquestes dades ja han sigut mostrades anteriorment a la comissió econòmica. 
Així mateix vol fer constar que si algun pare o mare del centre vol més detalls respecte 
alguna partida econòmica, pot passar per l’oficina, on podrà veure les dades de manera més 
detallada. Els ingressos ascendeixen a 462.177’42€ mentre que les despeses són de 
434.141’51€. Açò dóna un resultat positiu de 28.035’91€. El superàvit és degut 
fonamentalment a la disminució en les despeses, derivada de la situació de pandèmia. Tot I 
això, encara que la xifra és positiva, es fa constar que hi ha hagut partides que s’han vist 
incrementades amb la pandèmia, com són les que afecten a la neteja i desinfecció de les 
instal·lacions (personal i material). També s’insisteix en que s’han fet les inversions 
necessàries en cada moment en materials i instal·lacions. Aquestes xifres es valoren 
positivament entre els assistents.

3. A continuació, Ana presenta el pressupost per a l’any 2021, sent la despesa prevista de 
417.621’74€, els ingressos de 417.632’86€, i el resultat final de 11’12€. Així mateix, es 
destaca la previsió en la reducció de la despesa d’uns 16.519’77€. Es recorda que el 
percentatge de famílies que no fan l’aportació voluntària és de 30 famílies aproximadament, 
xifra que s’incrementa respecte al curs passat. No obstant això, s’obri un debat respecte a 
com poder convèncer a les famílies que no fan l’aportació voluntària plantejant-se diferents 
alternatives. Ana comenta que tan sols 5-6 famílies són les que decideixen no fer-ho tenint 
possibilitats econòmiques, mentre que una gran majoria no fan les aportacions perquè 
realment tenen dificultats econòmiques. Aquesta informació tranquilitza en certa manera als 
assistents, ja que tots coincidim en que hem de ser solidaris amb els que menys tenen o 
puguen passar per dificultats econòmiques. Així mateix, s’insisteix en la importància 
d’explicar bé a les famílies on van els diners que aporten mensualment, i s’acorda que 
seguirem explicant-ho a l’inici de curs en totes les aules del centre.

D’altra banda, escoltats aquestos arguments, Àlvaro proposa centrar-se més en la reducció 
de les despeses, ja que serà difícil augmentar els ingressos de cara al curs pròxim. 
Aleshores Imma comenta que ja s’està valorant veure altres proveïdors de neteja i servei 
de menjador, per poder comparar, i intentar ajustar més les despeses, sense que baixe la 
qualitat del servei.

1



4. Després, Imma comenta que ha parlat amb la coordinadora de la Trobada d’escoles en 
valencià, qui li ha traslladat que enguany es farà una proposta online, degut a la situació de 
pandèmia. Des del centre ja s’ha confirmat que participarem, així que quan hi haja més 
informació, es traslladarà a les famílies.

5. Posteriorment, Laura pregunta com es plantejaran les portes obertes al centre enguany, 
ja que ja li ha arribat informació d’altres centres. Imma explica que ja estan treballant sobre 
la manera de fer-ho, i ens avança que possiblement es faça un muntatge audiovisual, on es 
convidarà a les famílies a participar-hi, una vegada ho tinguen tot ben enllestit. 

8. A continuació, Lluís llança una proposta als assistents instant a que les famílies es facen 
fotos amb alguns complements o disfresses, i les pugen a les xarxes socials (Facebook, 
instagram, etc.) citant al col·legi, per tal que es veja, que tot i la pandèmia, celebrem el 
carnestoltes. Els pares assistents valoren molt positivament les iniciatives que s’estan fent al 
centre com la setmana de carnestoltes amb les ordres del rei en Carnal, que motiven i 
il·lusionen molt als xiquets i xiquetes, tal i com podem comprovar a casa els pares i mares.
Acabem fent-nos una foto improvisada amb els complements que hem trobat a mà, davant 
la iniciativa de Lluís.

I sense res més a dir, s’alça la sessió a les 21:06 hores.
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