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1. Lectura i aprovació de l’acta anterior

● L’acta és llegida i aprovada.

2. Informació de les eleccions a Consell escolar.

● Finalment, s’ha aconseguit tenir 4 membres encara que no disposem de cap

persona de reserva per al futur.

● El Director comenta que demanarà permís a les persones candidates per a

poder ficar les seues fotografies i que la gent sàpiga a qui està votant.

3. Aprovació d’activitats extraescolars de l’AMPA.

● Silvia, membre de l’AMPA, explica que a l’hora de triar les activitats

extraescolars, han tingut en compte els següents aspectes:

○ Activitats d’exterior o en espai suficientment ample.

○ L’empresa és la mateixa que presta servei d’escoleta matinera i de

vesprada per a intentar tenir una major organització. A més, es poden

coordinar millor les activitats per a evitar la seua coincidència.

○ El dilluns i dimecres es realitza l’activitat de voley, de manera que la

meitat del pati ja estaria ocupat.

○ Tot i que la posició de l’AMPA és de màxima prudència, hi ha una

demanda extensa i creixent per a que s’oferten activitats extraescolars

al centre.

● D’acord amb aquest, les activitats serien tres: patinatge, gimnasia i

multiesport.

Dilluns i dimecres: patinatge i gimnàsia rítimica.

Dimarts i dijous: multiesport.



● El Director puntualitza que justament avui ha sigut actualitzada la informació del

protocol front el COVID-19 que apareix a aquesta pàgina. Es troba disponible al web

de l’Estepar.

● Nova modificació que afecta sobretot a Educació Física: es permet que l’alumnat es

puga llevar la mascareta en aquesta assignatura amb esforç físic intens.

● El Consell Escolar aprova les activitats extraescolars.

4. Precs i preguntes

● Tenint en compte que algunes eixides de l’alumnat tindran lloc pròximament,

aquestes s'esmenten i s’aproven per part de tot el Consell. Aquestes són:

- Bicicletada. 3r cicle

- Lectura dels Drets de la Infància. Lectura per part de dos alumnes de

6é de primària.

- Visita al poni club. 24/11 i 1/12. Alumnat d’Infantil.

- Participació a Escola Canta. Això comporta 3 eixides dins del

programa.

- Visita a FACSA. 1r i 2n de primària.

- Visita al Parc de Tràfic (Tetuán). Alumnat d’Infantil.

- Visita al parc de bombers d’Orpesa. Alumnat d’Infantil.

- Eixida pel barri. 1r cicle.

- Eixida a la bústia. 1r cicle.

- Xerrada de la Agència Tributària. 3r cicle.

- Teatre en anglès. Tota Primària.

- Eixida Parc Boera. Tota Primaria.

● El Director, Eduardo, comenta que ja tenim normativa sobre persones

externes que entren al centre i que mantenen la distància de seguretat. A

partir d’ara, en activitats com la del teatre en anglès, l’actor o actriu es podrà

llevar la mascareta durant l’actuació a la distància corresponent.

● Zaira, mare del centre, expressa la preocupació de les famílies de 5 anys pel

que fa al reagrupament quant al tema COVID ja que porten dos anys sense

juntar-se. Diferents membres del Consell responen a Zaira traslladant-li la

confiança en el procés i la tranquilitat en quant als resultats.

I no havent més assumptes que tractar, alce la sessió que com a secretària faig

constar, amb el vist-i-plau del Director del Centre.


