DIRECTIVA DE L’AMPA

Acta de la Reunió

Dia de la reunió
Hora
Assistents

Absents
Propera reunió

18 D’OCTUBRE DE 2017
20,00 HORES
RAMÓN HURTADO, MARCOS TRAVER, NICOLÀS MARTÍ, VICEN
DOMINGO, MARCOS SANCHIS, BRU BALDOVÍ, MªJOSÉ
NAVARRO, VICENT NICLÒS, LAURA FERRÍS, BEA PÉREZ, MAITE
ORTIZ, SALUT MATALÍ I TOMÀS PLA
8 DE NOVEMBRE

Temes tractats
-

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

-

RENOVACIÓ CÀRRECS EN CONSELL ESCOLAR I AMPA

-

CLASSES DE VALENCIÀ PER A PARES I MARES

-

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

-

AUXILIAR DE CONVERSA

-

BANC DE LLIBRES

-

ESTAT DE COMPTES

-

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 comenta que enguany s’ha de renovar el Consell Escolar, on
han d’haver-hi 2 representants de l’AMPA, que fins ara eren Raquel Garcia i Anna
Terrés. Així mateix, Marcos Traver també afegeix que aquest any també s’ha de
renovar la presidència de l’AMPA, ja que ell ja està 4 anys en el càrrec. Per tant es
decideix informar i promoure la presentació de candidatures per a ambdós càrrecs,
tant al Consell Escolar com a la presidència de l’AMPA. Es farà un escrit informatiu,
a proposició de Salut Matalí, que s’enviarà a tots els pares i mares del centre.
3. A continuació Vicent diu que ja han començat les classes de valencià per a pares i
mares amb u grup els divendres, que ha tingut bona acollida. I Vicen Domingo
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proposa que s’oferte en altre horari, ja que hi ha pares als quals no els va bé
l’horari actual. Açò es podria comunicar per correu electrònic, afegeix Vicen.
4. Posteriorment, Vicent comenta que s’han ofertat més activitats extraescolars que
l’any passat, com són minixef, minienginyers, i per a infantil anglés, que s’ha ofertat
en setembre.
5. Seguidament es comenta que a hores d’ara l’auxiliar de conversa en anglés no s’ha
incorporat ni hi ha data prevista per a que ho faça, per motius personals. Des del
col·legi s’han fet gestions per veure si algú la podia suplir i així començar aquest
servei, pero fins ara no s’ha aconseguit,.
6. Pel que fa al banc de llibres, Vicent diu que s’han fet tots els tràmits bé, encara que
en la resolució de secundària no apareixia inicialment el col·legi per una errada de
la propia Conselleria. D’aquesta ja en tenen constància, i encara que no apareix el
centre en les llistes publicades, hi ha diners destinats a aquest efecte. En la
resolució de primària està tot correcte.
En aquest punt, Laura Ferrís transmet la queixa dels pares i mares de 4rt de
primària per l’estat dels llibres de castellà, que estan en males condicions, ja que
estan ratllats, i els alumnes han hagut d’esborrar-los. A açò Vicent li contesta que
aquest ha sigut el seu primer any com a director, i que tot i donar les instruccions
pertinents, potser aquestes arribaren tard a alguna àrea o professors, pero que
d’ara endavant açò no hauria d’ocórrer més, ja que tots coneixen quin és el protocol
d’actuació.
7. A continuació, Maite presenta els comptes fins el mes de setembre i la previsió fins
desembre. Afegeix que Conselleria està pagant de forma periòdica, estant 2 mesos
per darrere. A hores d’ara el resultat surt negatiu en uns 41.202 € per les reformes
que s’han fet durant el mes d’estiu en la paret i pasarel·la de la zona d’infantil (que
es correspon en un increment respecte a la prevsisió, en l’apartat de despeses
d’edifici).
8. Seguidament, i donat que s’està parlant de l’edifici, Vicen Domingo puntualitza que
els xiquets de vegades tenen aigua freda en les dutxes dels vestidors, al que se li
contesta que el termo és elèctric i té una capacitat limitada pero suficient, i que cal
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fer un ús adequat de l’aigua, no malbaratant-la i organitzant-se per dutxar-se
ràpidament.
9. Així mateix, parlant de l’edifici, es volar donar constància de la satisfacció
generalitzada respecte al resultat de les obres de la paret d’infantil, que li han donat
molta visibilitat al col·legi, aspecte que calia millorar, i considerem que d’aquesta
manera s’ha aconseguit. Vicent explica quin ha sigut el procés per al disseny.
10. Finalment s’estableixen les reunions d’AMPA per al curs, que seran:


8 de novembre



13 de desembre



10 de gener



21 de febrer



14 de març



11 d’abril



9 de maig



13 de juny

I sense res més a dir, s’alça la sessió a les 21,12 hores.

Notes per a la propera reunió
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