DIRECTIVA DE L’AMPA

Acta de la Reunió

Dia de la reunió
Hora
Assistents
Absents
Propera reunió

21 FEBRER DE 2018
20,00 HORES
RAMÓN HURTADO, MARCOS TRAVER, LAURA LLORENS, VICEN
DOMINGO, JOSEP LLOPIS, MªJOSÉ NAVARRO, ANNA TERRÉS I
TOMÀS PLA
21 DE FEBRER

Temes tractats
-

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

-

CARNESTOLTES

-

AMPLIACIÓ BIBLIOTEQUES D’AULA

-

TALLER DE LA TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ

-

ALTRES

Acords i conclusions
1. Es procedeix a fer la lectura de l’acta del mes de gener, la qual queda aprovada.
2. Seguidament, Marcos comenta que ha arribat informació d’una acadèmia d’anglés
que ofereix els seus serveis a l’AMPA, informació que ens enviarà per correu
electrònic per tal que li donem una ullada i ho comentem en properes reunions, si
així ho creiem convenient.
3. A continuació Anna Terrés proposa que als pares i mares que es disfressen el dia
de carnestoltes se’ls oferisca la possibilitat de gaudir de la xocolatada en el
menjador. S’afegeix a la proposta que, per tindre una previsió estimada, els pares i
mares interessats podrien fer una prinscripció a l’oficina, i així quadrar millor la
quantitat de xocolata necessària.
4. Seguidament Anna trasllada la proposta que sorgeix de diversos pares i mares del
col·legi de millorar la qualitat i quantitat dels llibres que hi ha a les biblioteques
d’aula. Aquesta consisteix en que totes les famílies aporten un llibre en bones
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condicions un dia assenyalat com podria ser el 23 d’abril. Açò faria que augmentara
el nombre de llibres, i en definitiva, les opcions de lectura.
5. Posteriorment Laura Llorens comenta que caldrà organitzar-se per tal de muntar el
taller de la Trobada d’aquest any. Demà dijous hi ha reunió d’aula en la classe de 5
anys, així que es comentarà als pares i mares per veure el grau d’implicació i si hi
ha altres propostes d’activitats diferents al que ve sent tradició que és el taller de
pintar cares. Així mateix es comenta la possibilitat del canvi de dia de la preparació
del taller, que venia fent-se els dissabtes de matí després d’esmorzar amb la
intenció de fer més comboi. Es proposa, degut a les dates en les que estem i els
events que hi ha els propers caps de setmana amb les falles i d’altres events,
preparar-ho algun dia a les 17:00 hores.
6. Finalment, Ramón recorda que el proper 3 de març és el dia de portes obertes del
col·legi, on Marcos dirà unes paraules en representació de l’AMPA. Cal fer-ne
difusió.
I sense res més a dir, s’alça la sessió a les 20,37 hores.

Notes per a la propera reunió
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