DIRECTIVA DE L’AMPA

Acta de la Reunió

Dia de la reunió
Hora
Assistents

19 D’OCTUBRE DE 2016
20,00 HORES
RAMÓN HURTADO, VICENT NICLÒS, SALUT MATALÍ, MARCOS
TRAVER, MAITE ORTIZ, NICOLÀS MARTÍ, BRU BALDOVÍ, LAURA
FERRÍS, HERMINIA ROCHER, CRISTINA MATALÍ, ANNA TERRÉS,
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

-

GRANJA-ESCOLA A FONSALUTIS

-

XARXA DE LLIBRES

-

PROGRAMA DE FORMACIÓ EN COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN VALENCIÀ

-

CONFERÈNCIES XERRADES FORMATIVES AL CENTRE

-

BANC DE XANDALLS

-

ALTRES

Acords i conclusions
1. Es procedeix a fer la lectura de l’acta del mes de setembre, la qual queda
aprovada.
2. Seguidament, Vicent Niclòs comenta que estan assabentant-se de les normes
(ordenances municipals, normatives regularores, etc.) que ha de complir la granja
escola de Fonsalutis, per tal de complir amb la legalitat
3. A continuació explica que es va reunir amb Fina Girbés per tal d’informar-se sobre
el finançament de la formació sobre competència lingüística al centre. Aquesta
l’instà a estar pendent de les ajudes/subvencions de Conselleria al respecte.
4. Posteriorment, comenta sobre el tema de la Xarxa o banc de llibres que la
Conselleria pagarà en 2 remeses la quantitat aprovada a la resolució. Així mateix
explica que la resolució no ha subsanat una errada que es va notificar en temps i
forma des del centre, amb la qual cosa, ha sigut aprovada per una quantitat inferior
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a la realment necessària. Des del centre es presentarà reclamació per tal de
subsanar aquesta qüestió. Hi ha 1 mes de termini per a aquesta qüestió. No
obstant això, Vicent explica que l’Ajuntament va notificar que es faria càrrec de les
despeses que no assumira la Conselleria, ja que té una partida expressament per a
açò, amb la qual cosa, als pares i mares no ens costarà ni un euro aquest
concepte.
5. Seguint amb el tema del banc de llibres, Anna Terrés comenta que hi ha llibres que
han sigut dipositats al banc molt ratllats i en males condicions, malgrat haver-se
controlat en el moment del lliurament. Per tant, prendrem nota d’aquesta
circumstància, i en posteriors edicions tractarem de fer una millor tria.
6. A continuació Vicent ens diu que hi ha prevista una conferència per a pares i mares
sobre els riscos de les xarxes socials i internet el proper 23 de novembres a les
19:30h., que presentarà la policia. Per fer una millor difusió i motivació als pares i
mares, Marcos Sanchis proposa enllaçar un video promocional que tinga a veure
amb el tema en qüestió, aspecte en el que coincidim tots els assistents a la reunió.
Així mateix, Vicent també ens comenta que els alumnes des de 4rt de primària
rebran també formació al respecte, i els de 6é concretament sobre els efectes de
les drogues.
7. Seguidament, Marcos Traver ens informa sobre una taller que versa sobre
l’educació en valors, i concretament sobre l’economia domèstica, que té una
durada de 2 hores i una despesa de 200€, per a un màxim de 20 assistents,
qüestió que valorarem i es comentarà a la propera reunió d’ampa.
8. A continuació es tracta el tema del Banc de xandalls, on es queda en difondre
informació sobre la necessitat de col·laboració per tirar endavant el projecte.
Ramón ofereix una habitació del 1er pis de Fonsalutis a l’Ampa per poder
organitzar en caixes l’stock de xandalls. Entre els assistents, Cris Matalí i Maite
Ortiz s’ofereixen a col·laborar en el projecte, a l’espera de més voluntaris i
voluntàries.
9. Posteriorment, Anna Terrés proposa que es duga a terme una xerrada al centre al
voltant de l’experiència de Joanma Romero en l’ascens a un 8.000m al Tibet, on es
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va quedar a 100 metres de coronar el cim. La xerrada no sols versarà sobre el fet
d’ascendir a un dels cims més alt de la Terra, sino també sobre la reflexió al voltant
dels objectius que de vegades no aconseguim, pero malgrat això, hem de ser
conscients de que durant el camí també aprenem moltíssim. Vicent Niclòs insta a
Anna a preparar una breu ressenya sobre la xerrada, i així passar-la al claustre de
professors, per tal que valoren incloure-la en la programació.
10. Per últim, Vicent comenta que en el passat Consell Escolar Municipal cada centre
havia de realitzar dues propostes. La major part de centres, entre els quals ens
incloem, coincidiren en una de les propostes, que és la de la posada en marxa d’un
local recreatiu adolescent, que propose una oferta atractiva per a aquesta franja
d’edat, tal i com es fa en altres poblacions veïnes.

I sense res més a dir, s’alça la sessió a les 21,06 hores.

Notes per a la propera reunió
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