DIRECTIVA DE L’AMPA

Acta de la Reunió

Dia de la reunió
Hora
Assistents

Absents
Propera reunió

15 GENER DE 2020
20,00 HORES
Ramón Hurtado, IMMA BELTRAN, Marcos Traver, SUSANA
FERRÍS, ÀLVARO FELICI, GLORIA GUILLEM, AMPARO
COLOMER, JESÚS CLAVER, JOSEP LLOPIS I Tomàs Pla
12 FEBRER DE 2020

Temes tractats
-

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA REUNIÓ de la JUNTA DIRECTIVA
DEL MES DE NOVEMBRE
-

NOTIFICACIÓ DE CONSELLERIA SOBRE L’ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA
ESCOLAR

-

TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ, CARNESTOLTES, FESTA MAUX I
SOPAR DE FINAL DE CURS

-

PROPERES FORMACIONS AL CENTRE

-

INTRODUCCIÓ DEL PROGRAMA PLURILINGÜE A SECUNDÀRIA

-

COMISSIÓ ECONÒMICA I JORNADA DE PORTES OBERTES

-

ALTRES

Acords i conclusions
1.

Es procedeix a fer la lectura de l’acta del mes de novembre, la qual queda
aprovada.
2.

Seguidament, Imma comenta diversos aspectes que s’han nomenat a l’acta llegida,
així com altres d’interès:
▪

En primer lloc comenta que es va rebre a principis de desembre una
notificació de Conselleria en la qual es donaven instruccions respecte a la no
modificació de la jornada escolar vigent al centre fins nova ordre. Aquesta
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notificació s’ha rebut en tots els centres educatius, ja que pareix ser que
s’està treballant en unes instruccions que regulen l’organització dels centres.
▪

D’altra banda, se’ns informa sobre la Trobada d’escoles en valencià, que
enguany serà el proper dia 26 d’abril en Alzira. Des de l’organització es
proposen 2 temes, com són l’emergència climàtica i l’escriptora Empar
Navarro i Giner. Els assistents ens comprometem a anar pensant possibles
tallers envers al primer tema.

▪

Seguidament es parla sobre Carnestoltes, que serà el proper dia 21 de
febrer. Aquest any es plantejarà el mateix format que l’any passat, convidant
als pares/mares que vagen disfressats a una xocolatada Fonsalutis, prèvia
consulta via qüestionari d’inscripció.

▪

A continuació Imma ens trasllada la valoració positiva per part del claustre
de l’organització de la festa de Maux de l’any passat, i afegeix que ja s’han
demanat taules i cadires per a l’edició d’enguany, així com per al sopar final
de curs, que serà el proper dia 19 de juny.

3.

A continuació, Marcos Traver comenta que ha parlat amb Fina Girbés sobre el
tema del reciclatge, demanant contenidors així com la possibilitat de donar gots
com els que feren per a la setmana taurina, amb la intenció de ser un centre més
sostenible.

4.

Després, Imma ens informa que pròximament es va a realitzar una formació sobre
patis dinàmics, a la qual s’ha apuntat bona part del claustre. Aquesta correrà a
càrrec de l’empresa Síntesi, i estarà subvencionada a través de la Fundació
Tripartita. Així mateix altra formació que està en marxa és sobre alumnes amb alts
potencials (abans altes capacitats). S’afegeix que des d’inspecció s’ha felicitat al
centre pel treball d’una professora amb un alumne amb aquestes característiques.

5.

Posteriorment ens comenta que s’introdueix el programa plurilingüe en secundària,
i que començarà el pròxim curs, respectant els mínims que s’estableixen en
castellà i anglès i intentant mantindre el màxim d’àrees en valencià.
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6.

Seguidament es comenta que el proper 5 de febrer es reunirà la comissió
econòmica per revisar els comptes abans de presentar-los a l’assemblea, tal i com
es fa habitualment. Josep diu que és convenient que es passen les dades de la
manera més senzilla, clara i concisa possible, de forma que siguen fàcils
d’entendre, i sense entrar en detalls de comptabilitat, que moltes vegades no
ajuden a la seva comprensió.
Així mateix, també s’apunta que el dia 12 de febrer serà l’assemblea general, i
abans la reunió de l’AMPA, on es parlarà sobre la jornada de portes obertes.

7.

A continuació, Àlvaro Felici proposa la possibilitat que Raül Hurtado, antic alumne
del centre i pare d’una xiqueta que està en l’escoleta, vinga a fer una presentació
i/o activitat sobre el llibre que ha escrit titolat “Parem la invasió”, i que ha sigut editat
per part d’Andana Editorial. L’acceptació de la proposta és unànime entre tots els
assistents i Àlvaro es farà càrrec de parlar amb Raül per coordinar l’activitat.

8.

Finalment Imma ens trasllada que el proper dia 24 de febrer es farà una xerrada
sobre els antibiótics, la qual s’obrirà també a les famílies que vulguen assistir.

I sense res més a dir, s’alça la sessió a les 21:10 hores.

Notes per a la propera reunió
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