DIRECTIVA DE L’AMPA

Acta de la Reunió

Dia de la reunió
Hora
Assistents

Absents
Propera reunió

13 NOVEMBRE DE 2019
20,00 HORES
IMMA BELTRAN, BRU BALDOVÍ, MARCOS TRAVER, SUSANA
FERRÍS, JUANFRAN FELICI, ÀLVARO FELICI, NICOLÀS MARTÍ,
GLORIA GUILLEM, JOSEP LLOPIS, AMPARO COLOMER, VICENT
SANCHIS, RICARD LLORET, MARCOS SANCHIS I TOMÀS PLA
4 DESEMBRE DE 2019

Temes tractats
-

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA REUNIÓ de la JUNTA

DIRECTIVA DEL MES D’OCTUBRE
-

AUTORITZACIONS DE SORTIDA DEL CENTRE

-

POSSIBILITAT

D’IMPLANTAR

LA

JORNADA

CONTINUADA

A

SECUNDÀRIA
-

TARGETES DE NADAL

-

ALTRES

Acords i conclusions
1.

Es procedeix a fer la lectura de l’acta del mes d’octubre, la qual queda

aprovada.
2.

Seguidament, Imma comenta que davant la problemàtica sorgida amb una

família del centre (denúncies, custòdia compartida, etc), es decideix passar fullets
d’autorització a totes les famílies en els que s’indique si els alumnes poden sortir
sols del centre (com fins ara), o bé, s’han d’esperar juntament amb el professorat
fins que algú autoritzat puga recollir-los. Es comenta a la reunió que aquesta
mesura no ha sigut ben rebuda o ben entesa en alguns casos, tot i que s’indicava
clarament al full que podies escollir seguir com fins ara (és a dir, els xiquets surten
sols), o bé, manifestar que prefereixes que s’esperen en la cua (enfront de l’aula o
on es diga) fins que arribe alguna persona autoritzada.
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3.

A continuació, Imma trasllada la petició del centre professional J.B.

Cabanilles, que s’ha fet a tots els centres educatius del poble, en la que es demana
la jornada continuada en secundària, ja que cada vegada més alumnes es troben
cursant els estudis en aquest centre i el volum d’hores és tan gran que acaben molt
tard. Si es féra jornada continuada, es podrien començar abans les classes i així
acabar abans. Aquesta qüestió es debateix a la reunió, parlant sobre els pros i
contres, sobre qui hauria de decidir aquest canvi en el centre (pares, mares,
alumnes, direcció, consell escolar, els pares de secundària, etc.). Finalment Imma
comenta que averiguarà si hi ha regulació al respecte, i a partir del moment que ho
sapiguem, seguirem el full de ruta que s’indique en les instruccions o normes
reguladores. No obstant això, alguns pares comenten que seria important que una
decisió d’aquest tipus s’informara de manera detallada a totes les famílies, donant
veu, i si és procedent també vot, a tot el món, intentant aconseguir prendre una
decisió amb el major consens possible. Per aquest motiu, els assistents es
comprometen a averiguar pros i contres, consultant amb professionals (pedagogs,
pediatres, psicòlegs, etc.) que pogueren donar detalls sobre la conveniència o no
d’aquest tipus d’organització escolar.
4.

Després, es comenta que Lluís Carbonell és l’encarregat de buscar qui

s’encarrega aquest any de fer les fotos de classe, i de moment encara està aquest
tema en l’aire. Àlvaro diu que Raquel Pellicer (mare d’una alumna de 2on de
primària) està interessada en fer aquest servei, amb la qual cosa Imma comenta
que es posarà en contacte amb ella.
5.

Posteriorment Marcos Traver treu el tema de les targetes de nadal. Imma diu

que des de col·legis diocesans encara no han notificat res, amb la qual cosa
seguirem la planificació que teníem, i el proper 4 de desembre realitzarem la tria de
targetes i penjarem els cartells amb totes les targetes de nadal.
6.

A continuació, Imma trasllada els comentaris que li han arribat sobre la

conveniència de la seva presència i la del titular a les reunions d’AMPA. Aquesta
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explica que ells acudeixen ja que estan convidats, pero que si en algun moment es
decideix que açò canvie, l’AMPA és lliure i autònoma per prendre aquesta decisió.
7.

Finalment, Àlvaro treu el tema de la possibilitat d’oferir una optativa a religió

(valors ètics) com a assignatura optativa. Entre Imma i Juanfran s’explica a la resta
dels assistents com es va tractar aquest tema a l’inici de curs, i la previsió de cara
al curs que ve, en el qual si que hi haurà la possibilitat d’escollir qualsevol de les
dues optatives (religió o valors).
I sense res més a dir, s’alça la sessió a les 21:30 hores.
0

Notes per a la propera reunió
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