DIRECTIVA DE L’AMPA

Acta de la Reunió

Dia de la reunió
Hora
Assistents
Absents
Propera reunió

10 ABRIL DE 2019
20,00 HORES
RAMÓN HURTADO, BRU BALDOCÍ, VICENT NICLÒS, MARCOS
TRAVER, JOSEP LLOPIS, MARIA JOSÉ NAVARRO, MARCOS
SANCHIS I TOMÀS PLA
8 MAIG DE 2019

Temes tractats
-

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

-

VALORACIÓ JORNADA PORTES OBERTES I DE LA TROBADA

-

ORGANITZACIÓ FESTA DE MARIA AUXILIADORA

-

ALTRES

Acords i conclusions
1. Es procedeix a fer la lectura de l’acta del mes de març, la qual queda aprovada.
2. Seguidament, Ramón comenta que els pagaments de Conselleria segueixen en el
mateix estat que el mes anterior. És a dir, la Conselleria ha pagat fins el mes de
novembre i el bo infantil fins el mes de desembre.
3. A continuació es parla sobre la jornada de portes obertes, fent una valoració
positiva dels canvis introduïts. Sempre és millor veure un col·legi ple que buit. Al
voltant d’unes 35 famílies hi participaren, quantitat una mica superior a altres
edicions.
4. Posteriorment es comenta que la quantitat de saquets per a la trobada ha sigut
ideal, ja que s’acabaren a les 12:55 hores, i es va treballar de manera
ininterrompuda.
5. Seguidament es parla sobre l’organització d’activitats per a la festa de Maria
Auxiliadora: Vicent comenta que s’ha plantejat com a objectiu per a enguany, la
participació familiar en les activitats. Així mateix, es plantegen d’una banda,
activitats a mode de fira a través de proves d’habilitats, i d’altra, activitats o jocs de
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rotgle on puguen participar diferents famílies al mateix temps. Vist l’èxit d’edicions
anteriors s’acorda que Pepe demane pressupost al dels futbolins per llogar-los
també enguany, i li proposarem a Elba que torne a fer zumba com a activitat de
cloenda per a tots els assistents.
6. Finalment, s’acorda que la propera reunió durem pensades activitats juntament
amb pares/mares responsables de dirigir-les.
I sense res més a dir, s’alça la sessió a les 20:45 hores.

Notes per a la propera reunió
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