
ASSEMBLEA  ORDINARIA AMPA DIMECRES 4 DE DESEMBRE  DE 2013 

Comença la reunió a les 16:50 hores. 

1.-  LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR. 

2.- CONSELL ESCOLAR DE NOVEMBRE. 

El consell d’aquest mes va tractar principalment sobre la Programació General de 

l’Escola (PGA).  

En relació als horts urbans, Josep Revert, pare d’aquesta escola, va oferir el seu hort al 

col·legi i direcció el va acceptar. Els terminis d’aquest acord no quedaren establerts.  

Aquest any el col·legi farà el dia 20 de desembre un mercadet solidari amb objectes 

aportats per les famílies i que a partir d’un preu de 50 cèntims es ficaran a la venda. Els 

encarregats de vendre seran els alumnes de cinquè i sisè i la recaptació anirà destinada a una 

ONG. 

3.- CONVOCATORIA D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL. 

Pròximament es faran les eleccions de FAPA en l’àmbit comarcal. El divendres 13 de 

desembre tindrà lloc la presentació de candidatures de consellers a la qual la nostra escola 

està convidada. Encara que poden anar fins a tres membres de l’Ampa, en la nostra 

representació assistiran Constança Iniesta i Josep Revert.  

 4.- BEQUES CONCEDIDES 2011- 2012 PER LA CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL. 

Als anys 2011 i 2012 es sol·licitaren subvencions a la Direcció General de Família i Dona 

per a la conciliació de la vida laboral i familiar i destinades a les famílies que feren us de 

l’escola matinera i l’escola d’estiu d’aquests anys. Aquesta Direcció General ha comunicat a 

l’Ampa el seu pagament i en el moment en què siga efectiu es procedirà a repartir les 

quantitats proporcionalment entre els usuaris d’aquests serveis.   

5.- MURAL D’INFATIL. 

Queda ajornada fins a la propera reunió la presentació dels projectes per al mural 

d’infantil.  

6.- CANGURATGE A LES REUNIONS DE L’ESCOLA 

L’Ampa farà una circular comunicant a les famílies el servei de canguratje durant les 

reunions trimestrals amb els tutors. La despesa que aquest servei supose no serà 

responsabilitat de l’Ampa si no dels pares que el fessen servir.  

7.- FESTA DE NADAL 

Serà com tots els anys. El divendres 20 de desembre a les 10.00 del matí s’obrirà 

l’escola a les famílies per l’esmorzar nadalenc, amb menjar preparat per les famílies i al fet que 

siga variat es posarà una fulla en la porta de l’escola on cadascú anote el que va a dur. Es ficarà 

a la venda al preu de 0.50 la ració de menjar i 0.50 la beguda.  



Igualment es farà la rifa d’un pernil. 

Una volta finalitzen les actuacions dels alumnes, vindrà el patge reial i donarà un 

regalet a cada xiquet/a siga o no de l’Ampa. Dos mares són les encarregades de buscar els 

regals. 

A l’últim consell escolar es va aprovar que si el dia 20 de desembre a les  9.00 del matí 

plou, se suspendran tots els actes.  

8.-CAMPANYA SOLIDARIA DE NADAL 

A banda del mercadet solidari que organitza el col·legi, a l’Ampa farem recollida de 

joguets fins al dia 18 de desembre que seran repartits entre varies organitzacions benèfiques 

com Betel, la presó, o el menjador social de Benimaclet. 

9.- ELECCIÓ DE TEMA PER AL CONCURS DE LA PORTADA DE LA REVISTA “LA VEU DEL CARLES” 

El personatge protagonista de la revista d’aquest any serà Mafalda i el seu autor Quino. Al 

2014 es compleixen 50 anys de la primera publicació de les seues tires de còmic. Es farà una 

circular al fet que les famílies participen en el concurs del dibuix de la portada. 

10.- ACTIVITATS REALITZADES I EVENTS D’AQUESTS MESOS: 

- Presentar enquestes de convivència. 

-  Venda de roba esportiva. 

-  Venda de loteria de Nadal. 

- S’ha presentat l’escrit de disconformitat amb el Pla d’emergència. 

- Curs formatiu de Fapa. 

10.- SUGGERIMENTS, PRECS I PREGUNTES: 

- Si algú vol comprar roba esportiva pot ficar-se en contacte amb Cristina Alou, 

encarregada d’aquesta feina que arreplegarà els encàrrecs. 

 

Finalitza la reunió a les 18:10. 

 


