DIRECTIVA DE L’AMPA

Acta de la Reunió

Dia de la reunió
Hora
Assistents

Absents
Propera reunió

8 MAIG DE 2019
20,00 HORES
RAMÓN HURTADO, VICENT NICLÒS, BRU BALDOVÍ, MARCOS
TRAVER, JOSEP LLOPIS, MARIA JOSÉ NAVARRO, RICARD
LLORET, MAITE ORTIZ, ANNA TERRÉS, LAURA LLORENS I
TOMÀS PLA
JULIOL DE 2019

Temes tractats
-

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

-

PROPOSTES PER AL PROPER CURS

-

VALORACIÓ FESTA DE MARIA AUXILIADORA

-

ALTRES

Acords i conclusions
1. Es procedeix a fer la lectura de l’acta del mes de maig, la qual queda aprovada.
2. Seguidament, Ramón comenta que l’estat de comptes segueix igual que la
passada reunió, encara que ens dóna la notícia de que el dia de Maria Auxiliadora
es feren efectives les subvencions pendents del valencià i del PEAF.
3. A continuació Anna realitza una proposta en la que com a centre ens marquem
objectius anuals “ecològics” de cara al proper curs, sent més sensibles en la
conscienciació mediambiental. Alguns exemples podrien ser eliminar el paper
d’alumini i els plàstics en els esmorzars, i els gots i plats de plàstic en els sopars o
esmorzars que s’organitzen al centre. Així mateix, comenta que a títol individual ha
sol·licitat a l’ajuntament contenidors de plàstic per reciclar tot el plàstic que s’utilitze
el dia del sopar de Maux, al que l’ajuntament li ha contestat afirmativament a més
de deixar també contenidor de deixalles orgàniques. Aquesta proposta ha sigut ben
acceptada entre tots els membres de l’AMPA.
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En la línia de l’eliminació dels gots de plàstic es parla de la possibilitat d’encarregar
gots de plàstic de més d’un ús amb imatges o logotip del centre i inclús alguna
frase reivindicativa sobre la cura del medi ambient, qüestió que caldrà concretar-la
més endavant. Anna i Laura redactaran una proposta concreta sobre els objectius
de centre de cara al curs que ve i la passaran a l’equip directiu.
4. Després, Maria José proposa que en el sopar de final de curs hi haja taules
separades d’alumnes i pares en els cursos de l’ESO (fonamentalment 3er i 4rt),
qüestió que traslladaran Anna i Laura als pares organitzadors de 6é de primària.
5. Posteriorment Anna proposa la possibilitat d’oferir teatre en secundària com a
assignatura optativa dins del projecte interdisciplinar. Afegeix que hi ha un molt bon
treball de teatre des d’infantil fins primària, i seria molt positiu per a tots els alumnes
donar-li continuitat des de dins del curriculum en secundària. Vicent comenta que
s’estudiarà aquesta opció, podent-se dedicar un trimestre a les arts escèniques.
6. A continuació, Maite fa un anàlisi del dia de la festa de Maria Auxiliadora, indicant
els punts forts, punts febles i realitzant propostes de millora per a properes
edicions, incidint en l’apartat econòmic, que en aquesta ocasió no ha sigut tan
positiu com en edicions anteriors fonamentalment per la baixa participació. Vicent
puntualitza que és la primera vegada que s’orienta l’organització de la festa a la
participació de les famílies, i aleshores caldrà treballar des de tots els àmbits en el
futur per tal que augmente el nombre d’assistents.
7. Seguidament Maite comenta que es valore la possibilitat d’informar a les famílies
de la quota d’AMPA que es cobrarà el proper mes de setembre. Tots els assistents
coincideixen en que fou una decisió votada i acceptada per unanimitat en
l’assemblea general, que representa a tots els associats, i que per tant, no cal
enviar cap circular o informar de manera puntual per aquest motiu. No obstant, si
ho preguntara alguna familia, aleshores se li explicaria amb tot detall.
I sense res més a dir, s’alça la sessió a les 21:43 hores.
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