DIRECTIVA DE L’AMPA

Acta de la Reunió

Dia de la reunió
Hora
Assistents
Absents
Propera reunió

13 MARÇ DE 2019
20,00 HORES
GLORIA GUILLÉN, AMPARO COLOMER, RAMÓN HURTADO,
VICENT NICLÒS, MARCOS TRAVER, ÁLVARO FELICI, JESÚS
TRAVER I TOMÀS PLA
10 ABRIL DE 2019

Temes tractats
-

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

-

VALORACIÓ XOCOLATADA A FONSALUTIS EN CARNESTOLTES

-

ORGANITZACIÓ TALLER TROBADA

-

JORNADA DE PORTES OBERTES

-

ALTRES

Acords i conclusions
1. Es procedeix a fer la lectura de l’acta del mes de febrer, la qual queda aprovada.
2. Seguidament, es fa una valoració molt positiva de la xocolatada organitzada a
Fonsalutis per als pares i mares que es disfressaren en carnestoltes. Fou tot un èxit
i prendrem nota per a edicions posteriors.
3. A continuació es tracta el tema del taller de la trobada. Amparo comenta que com
l’any passat s’acabaren prompte els saquets, proposa encomanar 250 unitats en
volta de 200, aspecte amb el que tots coincidim. Així mateix, la setmana del 25 al
29 de març es procedirà a recollir els taps, amb la qual cosa Vicent enviarà un mail
massiu la setmana anterior recordant-ho. També s’acorda canviar la data de la
reunió-esmorzar en la que es prepara el taller per al dia 30 de març en volta del 23
(com estava previst), i així aprofitarem per fer la selecció de taps i veure si hi ha
suficients.
4. Posteriorment Vicent comenta que el 25 de maig serà la festa de Maria Auxiliadora,
i caldrà anar pensant activitats per a aquest dia. S’acorda anar mirant activitats i
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tractar aquesta qüestió en la propera reunió d’AMPA, juntament amb el professorat
encarregat del centre.
5. Seguidament Vicent recorda que el proper divendres serà la jornada de portes
obertes, que comptarà amb 2 sessions. L’horari de la primera, amb alumnes al
centre, serà el següent:
§

15:30-15:45 h.: Acollida

§

15:45-17:00 h.: Vídeo presentació + visita a les instal·lacions, entrant
en algunes aules

La segona sessió començarà a les 19:00 hores.
Es comenta també que cal donar difusió al vídeo promocional de l’escola que ha
preparat Joanra i que estan tenint tan bona acollida.
6. A continuació Ramón diu que el dia 26 de març el col·legi rebrà la visita pastoral del
bisbe.
7. Seguidament Vicent comenta que el viatge a Finlàndia ha sigut molt enriquidor tant
per alumnes com professorat, i que s’ha tornat a demanar la subvenció per l’ús i
dignificació del valencià (també recorda que la del curs passat encara no l’han
abonada).
8. Finalment, Ramón comenta que la Conselleria ha pagat fins el mes de novembre i
el bo infantil fins el mes de desembre
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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