DIRECTIVA DE L’AMPA

Acta de la Reunió

Dia de la reunió
Hora
Assistents

8 DE JUNY DE 2016
20,00 HORES
RAMÓN HURTADO, JÚLIA OLTRA, SALUT MATALÍ, MARCOS
TRAVER, INMA SAZ, BRU BALDOVÍ, LAURA LLORENS, VICEN
DOMINGO, ANNA TERRÉS, PILAR FERRER, MARCOS LLOPIS I
TOMÀS PLA

Absents
Propera reunió

Temes tractats
-

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

-

LLISTATS D’ADMISSIÓ AL COL·LEGI

-

XARXA DE LLIBRES

-

ALTRES

Acords i conclusions
1. Es procedeix a fer la lectura de l’acta del mes de maig, la qual queda aprovada.
2. Seguidament es comenta que hem rebut contestació de l’ajuntament referent a la
carta d’agraïment que es va enviar per la col·laboració municipal en l’olimpiada
matemàtica.
3. A continuació es comenta que la pancarta que es va fer per a la marxa a la xopera
amb els logos del col·legi i dels 50 anys, ha sigut ja reutilitzada en diverses
ocasions, aspecte que es valora molt positivament.
4. Posteriorment, es parla sobre la qüestió dels llistats d’admissió al centre, on hi ha
hagut xiquets que havien posat com a 1ª opció el nostre col·legi, i no han obtingut
vacant. Hi ha hagut concretament 3 reclamacions dels que volien entrar a la classe
de 3 anys, que han sigut desestimades i notificades en el dia de hui a les families
implicades.
5. A continuació es tracta el tema de la Xarxa de llibres. Aquesta és una proposta de
Conselleria (que aporta 100€ a cada alumne), en la qual col·labora a nivell
econòmic l’ajuntament d’Algemesí amb una ajuda de 100€ (total d’ajuda=200€).
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Cada familia ha d’aportar factura de les despeses dels llibres a l’inici de curs al
centre. Per al proper curs solament els alumnes de 3er i 4rt podran reutilitzar els
llibres, encara que tots els alumnes del centre es podran acollir a aquest programa,
que ha de gestionar el col·legi. Així mateix, es destaca que els alumnes de 5é a 4rt
d’ESO no utilitzaran llibres en format paper, ja que faran ús de les noves
tecnologies amb els IPADs o de llibres digitals com a ferramentes de treball. Per
últim, Júlia comenta que prepararà una circular per tal d’explicar a les famílies
quina és la forma de procedir de cara al proper curs escolar, i des de l’AMPA ens
organitzarem per fer les gestions oportunes i atendre als pares i mares entre els
dies 27 i 29 de juny en horari de 18:00 a 19:30 h. Així mateix, Laura proposa que
s’oferisquen els llibres per al proper curs la setmana següent a haver-los rebut
durant els dies abans esmentats.
6. Seguidament, Júlia notifica que acaba les seves funcions com a directora del centre
aquest curs escolar.
7. A continuació, Marcos llegeix la carta que s’enviarà a les famílies que en l’actualitat
no realitzen l’aportació voluntària a l’AMPA, en la qual s’expliquen entre d’altres
aspectes en què s’inverteixen els diners recaptats.
8. Posteriorment, Anna proposa fer la propera reunió d’AMPA abans de les reunions
d’aula amb la intenció d’acordar com informar a cada classe sobre la importància
de les aportacions a l’AMPA.
9. Per últim, Laura explica la memòria econòmica, destacant entre d’altres aspectes:
Es proposa fer un concurs per fer més visible al col·legi amb un mural que
s’ubicarà en la paret que dóna a la plaça de la Ribera.
Està rematant-se el projecte d’una nova aula de música, que anirà
ubicada dalt del salonet, i que previsiblement s’acabarà durant l’estiu.
Es col·locarà el logotip del centre a la porta principal.
En el menjador es substituiran els bancs de marbre, tal i com ha indicat en
alguna ocasió l’inspector.

I sense res més a dir, s’alça la sessió a les 21,43 hores.
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Notes per a la propera reunió
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