DIRECTIVA DE L’AMPA

Acta de la Reunió

Dia de la reunió
Hora
Assistents

Absents
Propera reunió

8 NOVEMBRE DE 2017
20,00 HORES
RAMÓN HURTADO, MARCOS TRAVER, ANNA TERRÉS, NICOLÀS
MARTÍ, VICEN DOMINGO, MARCOS SANCHIS, MªJOSÉ
NAVARRO, VICENT NICLÒS, HERMÍNIA ROCHER, SALUT MATALÍ
I TOMÀS PLA
13 DE DESEMBRE

Temes tractats
-

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

-

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR I AMPA

-

TARGETES DE NADAL

-

ALTRES

Acords i conclusions
1. Es procedeix a fer la lectura de l’acta del mes d’octubre, la qual queda aprovada.
2. Seguidament, Marcos Traver comenta que el dia de les eleccions del Consell
escolar i presidència de l’AMPA, cal que hi haja pares i mares de l’AMPA. La
votació serà el proper dijous 23 de novembre de 15:30 a18:00h.
3. A continuació es parla de l’organització del concurs de targetes de nadal. El dilluns
4 de desembre a les 17:30 escollirem la targeta guanyadora i el 13 de desembre,
en l’horari habitual de les reunions d’AMPA, prepararem els cartells amb totes les
postals, els penjarem als corredors del col·legi, i posteriorment farem el tradicional
sopar de nadal al menjador.
4. Posteriorment, Anna comenta que els dilluns coincideixen a les 17:00 h en la porta
principal del col·legi, els alumnes de l’ESO, els de primària i els pares i mares que
van a recollir als xiquets, qüestió que crea un embús considerable. Ramón comenta
que normalment surten per la porta de Telefónica, i Vicent diu que ho revisarà per
veure per quin motiu ocorre açò.
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5. Després, Vicen Domingo pregunta per què no hi ha exàmens trimestrals com
ocorre en altres centres educatius, al que Vicent Niclòs li contesta que el centre
opta per una línia pedagògica que aboga per la importància del treball diari, i en
definitiva per una avaluació contínua, més que jugar-se la nota d’una àrea a un
examen puntual al final de trimestre.
I sense res més a dir, s’alça la sessió a les 20,46 hores.

Notes per a la propera reunió
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