Acta de la reunió
Dia de la reunió

12 MAIG DE 2021

Hora

20 HORES

Assistents

IMMA BELTRAN, RAMÓN PERIS, MARCOS TRAVER, JOSEP
LLOPIS, MAITE ORTIZ, JUANFRAN FELICI, AMPARO
COLOMER, GLORIA GUILLEM I TOMÀS PLA

Propera reunió

9 JUNY DE 2021

Temes tractat
-

Gabinet psicopedagògi
Canvi de presidència de l’AMP
Dia de Maria Auxiliador
Activitats extraescolar
Renovació concert
Altres

Acords i conclusions
1. Es procedeix a fer la lectura de l’acta del mes de febrer, la qual queda aprovada
2. Seguidament Imma ens trasllada que continuarem amb el Servei del gabinet psicopedagògic
municipal el curs que ve, encara que el funcionament ha variat notablement, ja que en
l’actualitat el personal que s’envia al centre canvia cada 6 mesos, degut a que prové d’una
borsa municipal, i el contracte no es pot allargar tot el curs escolar. Açò suposa una dificultat
i pèrdua de qualitat del Servei. Per aquest motiu Marcos comenta que després de posar-se
en contacte amb la presidenta de l’AMPA del col·legi Ribalta, amb qui compartim aquest
servei, es prepararà un escrit fent constar l’opinió d’ambdós centres respecte la necessitat
de tindre una continuïtat del personal responsable de donar aquest servei almenys al llarg
de cada curs escolar
3. A continuació, Marcos comenta que després de llegir els estatuts de l’AMPA respecte a la
baixa del President de l’associació, aquest lloc pot quedar vacant fins la propera assemblea
general, que és en el mes de Gener. No obstant això, s’acorda celebrar eleccions el proper
mes d’octubre i anar donant difusió per veure possibles candidates o candidats al càrrec
4. Després, Imma ens dóna les següents informacions
- Dia de Maria Auxiliadora: Es celebrarà el proper divendres 21 de Maig. Hi haurà
celebració en l’esglèsia, encara que l’accés serà restringit. Durant el matí es realitzaran
activitats especials i lúdiques al centre, i per la vesprada infantil i primària tindran classe
normal, ja que el professorat no podrà fer el tradicional dinar degut a les circumstàncies
actuals de pandèmia. Esta setmana s’informarà detalladament a les famílies
- Activitats extraescolars: Hui han començat les extraescolars de teatre i esport escolar, i
les famílies han demanat que en el mes de juny també s’oferten les activitats d’anglès i
teatre per les vesprades. El centre les ofertarà i veurem si finalment van endavant
- Escola d’estiu: S’ofertarà com els altres anys, començant el proper divendres 25 de
juny
- Sopar final de curs: Enguany, degut a les restriccions, no es farà
- Menjador: en el mes de Juny, a l’igual que els últims anys, el servei serà de càtering.
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5. Posteriorment Imma ens comenta que han sigut renovats els concerts d’infantil i
secundària pero no així l’aula PT de secundària. Aquesta circumstància s’ha donat en tots
els centres concertats, i suposarà la pèrdua de 25 hores setmanals, que malauradament
hauran de restar-se dels horaris de professors que imparteixen matèries en secundària al
centre.
6. A continuació Maite ens explica que s’ha estat barallant el canvi de proveïdors en els
serveis de neteja i de menjador, buscant recurtar despeses i millorar els serveis. Així doncs,
encara que s’està en fase d’estudi de propostes, pel que fa al Servei de neteja possiblement
es canvie a l’empresa Mugisa i en el Servei de menjador a Serunión. En ambdós casos
s’aconsegueixen millores en els contractes, ja siga perque les ofertes són directament més
econòmiques o perque s’afegeixen altres serveis anteriorment no inclosos per un preu
similar a anys anteriors.
7. Seguidament, Josep proposa que els alumnes del centre facen una visita a les
instal·lacions que AVA té entre Albalat i Polinyà. Aquesta és molt recomanable, gratuïta i
inclou un esmorzar saludable i una visita guiada per la finca amb remolc.
8. Per últim, Imma vol fer constar en acta la felicitació a tota la Comunitat educativa per la
gran acollida i participació a la donació de sang del passat dimarts, que com les edicions
anteriors s’ha superat amb un total de 169 persones participants de les quals tan sols unes
poques no pogueren donar per diferents motius. Des del Servei de donació de sang es
valora molt positivament l’organització al voltant d’aquesta jornada
I sense res més a dir, s’alça la sessió a les 21:05 hores
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