DIRECTIVA DE L’AMPA

Acta de la Reunió

Dia de la reunió
Hora
Assistents
Absents
Propera reunió

10 GENER DE 2018
20,00 HORES
RAMÓN HURTADO, MARCOS TRAVER, LAURA FERRÍS, VICEN
DOMINGO, MARCOS SANCHIS, MªJOSÉ NAVARRO, VICENT
NICLÒS, BRU BALDOVÍ, MARCOS SANCHIS TOMÀS PLA
21 DE FEBRER

Temes tractats
-

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

-

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

-

CARNESTOLTES

-

CURSA SOLIDÀRIA

-

JORNADA DE PORTES OBERTES

-

ADMISSIÓ ALUMNAT AMB NEE

-

ALTRES

Acords i conclusions
1. Es procedeix a fer la lectura de l’acta del mes de desembre, la qual queda
aprovada.
2. Seguidament, Tomàs pregunta si hi ha supervisió i seguiment de les activitats
extraescolars que ofereix el col·legi a través de l’empresa privada que du aquest
servei, al que Vicent contesta que estan preparant una enquesta de satisfacció per
a les famílies per tal de veure la seva opinió.
3. A continuació s’acorda que la comissió econòmica es reunirà el proper dia 7 de
febrer a les 18:00 hores en l’oficina d’Ana, on acudirà Marcos Traver i possiblement
algun pare/mare més.
4. Posteriorment Ramón comenta que divendres 9 de febrer és carnestoltes, i que tal i
com és tradició, la junta de l’AMPA hi ha d’estar present com a jurat per deliberar i
fer entrega dels premis a les millors disfresses.
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Així mateix, Vicen Domingo proposa que els alumnes de primària i secundària
donen la volta al col·legi per fora, és a dir pel carrer com fan altres centres, ja que
pensa que els farà més il·lusió i tindrà més visibilitat, al que Vicent li contesta que
ho traslladarà a la comissió organitzadora i ho consideraran.
5. Seguidament Vicent explica que la Cursa solidària va anar molt bé, encara que es
va quedar un poc curta per ocupar tot el matí amb els alumnes, qüestió que tindran
present de cara al curs que ve, preparant altres activitats complementàries per tal
que no hi haja tant de temps lliure.
6. Després es comenta que la iniciativa de Bromera sobre la campanya “Emociona’t
amb la lectura” ha tingut una gran acollida i participació entre els alumnes del
col·legi, havent-hi 3 xiquets premiats pel seu treball com a booktubers.
7. A continuació, Vicent explica que la proposta d’activitats per a aquest trimestre és
molt important, amb sortides, intercanvis i moltes altres activitats.
8. Posteriorment, Ramón comenta que el proper 3 de març serà la jornada de portes
obertes, per a la qual és molt important que en fem una bona difusió a través de les
xarxes socials i en els comerços del poble, una vegada estiga preparat el cartell.
Així mateix, aprofitant que es treu el tema del possible nou alumnat al centre,
Vicent recorda que hi ha hagut una reducció de rati en 3 anys, la qual anirà pujant
de curs conforme passen els anys, qüestió que afecta a l’admissió d’alumnat al
centre en aquestos cursos.
9. Seguint amb el tema de l’alumnat, i concretament amb el que té necessitats
educatives especials (NEE), Vicent explica que els casos de NEE passen pel
gabinet d’orientació municipal, des d’on s’elabora un informe, que es remet a
inspecció educativa, i on s’emet un dictamen d’escolaritat. Des d’inspecció, una
vegada rebuts els informes, s’estableix el nombre de places d’alumnat amb NEE
que li pertoquen a cada centre educatiu, i que per tant cal reservar prioritàriament
per aquest tipus d’alumnat. Vicent destaca que aquest alumnat té prioritat per
ocupar aquestes places reservades, així com que les famílies poden escollir el
centre que més els convinga.
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10. Finalment, Vicen Domingo pregunta si hi ha calefacció al menjador, ja que és un
espai molt gelat, al que Ramón i Vicent li contesten que hi ha estufes de gas, i que
la instal·lació d’aire no és massa viable, tenint present que la cuina ha de tenir una
bona ventilació.
I sense res més a dir, s’alça la sessió a les 20,57 hores.

Notes per a la propera reunió
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