DIRECTIVA DE L’AMPA

Acta de la Reunió

Dia de la reunió
Hora
Assistents

14 DE SETEMBRE DE 2016
20,00 HORES
RAMÓN HURTADO, VICENT NICLÒS, SALUT MATALÍ, MARCOS
TRAVER, BRU BALDOVÍ, LAURA LLORENS, PILAR FERRER,
MARCOS SANCHIS I TOMÀS PLA

Absents
Propera reunió

Temes tractats
-

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

-

XARXA DE LLIBRES

-

GRANJA-ESCOLA A FONSALUTIS

-

PROGRAMA DE FORMACIÓ EN COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN VALENCIÀ

-

ALTRES

Acords i conclusions
1. Es procedeix a fer la lectura de l’acta del mes de juny, la qual queda aprovada.
2. Seguidament, Vicent Niclòs comenta que el col·legi està a l’espera de les
instruccions des de Conselleria pel que fa a la xarxa de llibres. S’han fet totes les
gestions pertinents fins el moment.
3. A continuació es remarca que s’ha establert un procediment per tal d’afavorir i
facilitar al màxim la tasca dels pares i mares en aquest aspecte. S’ha comunicat a
totes les famílies quin és el procediment, en el qual tant els que ja han adquirit els
llibres com els que no, han de demanar una factura a nom del centre. El col·legi
assumeix les despeses totals dels llibres, que ascendeixen entre 7.000 i 8.000€, i
dóna a les famílies un xec de 160€. Posteriorment des del centre es gestionarà el
cobrament d’aquestes despeses directament amb Conselleria.
4. Posteriorment, Marcos Traver comenta que caldrà revisar la junta directiva de
l’AMPA, per tal d’actualitzar el llistat de pares i mares que continuaran participant.
Allò ideal és que hi haja respresentació de tots els cursos, per tal d’informar de les
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diferents iniciatives i temes que es tracten a les reunions de l’AMPA. Salut afegeix
que s’ha de deixar clar que les reunions estan obertes a totes les mares i pares del
centre, ja que encara hi ha gent que pensa que l’aforament a les reunions és limitat.
5. A continuació s’estableix el calendari de reunions d’AMPA per aquest curs escolar:
19 octubre, 9 novembre, 7 desembre, 11 gener, 8 febrer (Assemblea general), 8
març, 5 abril, 10 maig, 14 juny.
6. Seguidament, Vicent explica el projecte de treball (Granja-escola) a Fonsalutis per
a aquest curs, el qual es centrarà en dues àrees: els cultius i els animals.
Pel que fa als animals, ja hi ha un pare responsable de gestionar les seves
necessitats (Pablo Sanchis), encara que s’instarà a pares i mares per tal
d’acondicionar l’espai on estan ubicats, posant tanques, i realitzant les reformes
necessàries per tal de deixar-ho en millors condicions.
D’altra banda, respecte a l’hort escolar, a hores d’ara no hi ha un responsable,
pero des de la direcció del centre s’ha cregut interessant implicar a iaios
llauradors o que tinguen coneixements sobre el camp, que puguen i vulguen
organitzar-se per tal de realitzar les tasques que requereix un projecte d’aquest
tipus.
7. Per últim, Vicent proposa una iniciativa sobre formació en competència lingüística
en valencià adreçada a pares i mares del centre, amb la intenció de millorar el
domini i ús de la llengua, la qual cosa considerem molt interessant. Caldrà buscar
fòrmules de finançament municipal i/o autonòmic que puguen ajudar a dur-lo
endavant amb garanties.

I sense res més a dir, s’alça la sessió a les 21,04 hores.

Notes per a la propera reunió
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