DIRECTIVA DE L’AMPA

Acta de la Reunió

Dia de la reunió
Hora
Assistents

Absents
Propera reunió

1 JULIOL DE 2020
20,00 HORES
Ramón Hurtado, IMMA BELTRAN, Marcos Traver, AMPARO
COLOMER, LAURA LLORENS, ÀLVARO FELICI, MAITE ORTIZ,
BRU BALDOVÍ, JUANFRAN FELICI, SUSANA FERRÍS, LLUÍS
CARBONELL I Tomàs Pla
SETEMBRE 2020

Temes tractats
-

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

PUBLICACIÓ LLISTA D’ADMESOS AL COL·LEGI

-

PREJUBILACIONS, ENTREVISTES I EXCEDÈNCIA DE VICENT NICLÒS
LLORCA

-

INFORMACIONS RESPECTE AL CURS QUE VE

-

AGRAÏMENTS I CANVI DE RETOR I TITULAR

-

SEGUIMENT PRESSUPOSTOS 1er i 2on TRIMESTRE

-

ALTRES

Acords i conclusions
1.

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

Seguidament, Imma ens comenta que ha eixit publicat el llistat d’admesos al
col·legi, i que hi ha hagut un total de 13 famílies que s’han quedat fora, de les quals
6 tenien als xiquets en l’escoleta este curs. Aquesta qüestió ha generat un gran
malestar entre les famílies afectades, que tot i ser conscients que el centre no té
cap tipus de responsabilitat en aquest procediment, algunes han demanat
explicacions i informació al respecte. Des del centre s’ha parlat amb inspecció per
aclarir algunes circumstàncies que a priori semblaven ser irregulars o fora del
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comú, com per exemple que una xiqueta aparega inscrita al centre havent-lo posat
en 3ª opció, i havent places disponibles en el centre en el qual havia posat en
primera opció en la petició. Aquesta circumstància queda pendent de resolucio
definitiva. D’altra banda es comenta que hi ha 2 vacants en 4 anys, i 2 més en 6é
de primària, mentre que la resta de cursos de primària estan complets.
3.

A continuació, es tracta el tema de les prejubilacions de cara al curs vinent,
explicant que hi ha hagut entrevistes en les quals ha participat l’equip directiu,
algun membre del nivell en qüestió (infantil, primària o secundària), el titular i per
primera vegada un representant del Consell escolar. Tomàs valora molt
positivament aquesta circumstància, ja que es dóna veu i vot a les famílies i permet
fer el procés sel·lectiu més transparent.

4.

Posteriorment Imma comenta que també ha demanat una excedència Vicent Niclòs
Llorca per motius laborals, i que en aquestos moments segueixen buscant un
informàtic amb el CAP i coneixements específics sobre el treball amb IPADs.

5.

Seguidament es recorden les informacions oficials que a dia de hui es tenen
respecte a l’inici del proper curs. Així mateix Imma aprofita per explicar-nos que
estan barallant l’entrada escalonada al centre el proper 7 de setembre per tal
d’evitar agloremacions, així com destinar els 2-3 primers dies de classe per fer un
tancament del curs 19-20, juntament amb els i les tutores actuals fent un treball
més emocional i menys de continguts acadèmics. Aquest acircumstància té gran
acceptació per part dels assistents.

6.

A continuació es diu que es van a sol·licitar les ajudes pel foment i ús del valencià
tal i com es fa tots els anys, i pel que fa a les ajudes que es donen als AMPES,
donat el poc temps de que disposem per preparar un projecte, s’estudiarà
demanar-les de cara al proper curs.

7.

Posteriorment, Marcos Traver vol fer constar en acta l’agraïment per part de
l’AMPA a Bru Baldoví per la seva implicació i treball com a membre actiu al llarg de
tots els anys en els que les filles han cursat estudis al centre.
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Així mateix, Ramón aprofita per comunicar que en setembre s’incorporarà a una
nova parròquia (conretament a Burjassot), deixant el centre després de 7 anys.
8.

Seguidament, i en la mateixa línia d’agraïments Imma comenta que des del centre
es farà arribar una comunicació d’agraïment a les famílies pel suport rebut en el
període de confinament, i en el que s’ha valorat la tasca que s’ha dut a terme per
part de tots els professionals del centre (professorat, equip directiu, PAS).

9.

Finalment, Maite presenta el seguiment del pressupost del primer trimestre i ens
mostra quina és la situació actual respecte al que es tenia pressupostat
especificant cada centre de cost. Es destaca, entre d’altres aspectes, l’augment de
famílies que deixen de fer l’aportació voluntària a l’AMPA. Aleshores Amparo
aprofita per comentar que haguera estat bé que des del centre s’haguera donat
més informació sobre la importància de les aportacions per al correcte
funcionament i estabilitat econòmica del col·legi, sent conscients que encara que hi
ha despeses que han disminuit per la falta d’activitat presencial, hi ha moltes
d’altres que s’han seguit costejant d’igual manera. S’origina un debat al respecte
que acaba amb l’acord de preparar una comunicació d’agraïment per part de
l’AMPA a les famílies que, tot i la dificultat d’aquestos mesos, han seguit fent les
aportacions voluntàries, i destacant o indicant el que ha suposat per a l’economia
del centre que unes 19-20 famílies hagen deixat de fer-ho.

I sense res més a dir, s’alça la sessió a les 21:45 hores.

Notes per a la propera reunió
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