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1.- APROVACIO DE L’ACTA ANTERIOR. 
 
2.- ACCIONS PER DEMANAR LA SUBSTITUCIÓ DE LA PORXADA D’URALITA. 
 
Ja al curs 2010-2011 se’n van emprendre accions per demanar que llevaren la porxada 
d’uralita que hi ha al pati junt l’aulari d’infantil. Es va fer una carta a l’ajuntament acompanyada 
d’un informe de la Universitat Politècnica, però no van fer cas. 
 
Aprofitant el moment en que ens trobem, donat que hi ha unes altres escoles de la Comunitat 
que estan demanant el mateix, anem a començar de nou a menejar aquest tema. En primer lloc 
farem de nou una carta adreçada a la Conselleria i a l’Ajuntament, a la vegada ens ficarem en 
contacte també en els altres col·legis del barri i amb l’associació de veïns per a demanar el seu 
suport. 
 
Hi ha molta informació al voltant d’aquest tema a la plana web: Fibrociment? No, gràcies. 
 
3.- BALANÇ DE LA TAULA REDONA SOBRE TABLETS I LLIBRES DE TEXT. 
 
Com ja es va dir en l’anterior reunió, l’escola ha estat convidada a una taula redona organitzada 
per alumnes del quart curs de pedagogia de la Universitat de València sobre la utilització de 
noves tecnologies a l’escola.  En la nostra representació hi va assistir Sara Gil qui va contar la 
nostra experiència durant el primer any d’utilització de les tabletes. 
 
Els professors encarregats de l’estudi de la repercussió de les noves tecnologies en les aules 
ens demanaren continuar fent el seguiment en la nostra escola.  
 
 
4.- PREPARACIO DE LA FESTA DE NADAL. 
 
Repartim les tasques necessàries per a la preparació de la festa de Nadal.  
 
És important que tothom tinga en compte que aquesta festa l’organitza l’escola i per això es fa 
en horari escolar.  
 
L’Ampa s’encarrega d’organitzar l’esmorzar  previ a les actuacions dels xiquets. Dels menjars 
preparats per les famílies poden gaudir en primer lloc els alumnes de primària, els alumnes 
d’infantil esrmorzen en la classe com tots els dies, i després els professors i les famílies. 
 
Després de les actuacions es sorteja el pernil que també rifa l’Ampa i venen els patges reals  a 
dur els regals a tots els xiquets. 
 
 
5.- ELECCIONS CONSELL ESCOLAR. 
 
Les eleccions al consell escolar se celebraren el passat 27 de novembre, votaren 86 persones 
de 316 electors. Els resultats, tenit en comte que cada elector podía votar dos candidats, van 
ser els seguents: 
 

- Sara Moltó Gisbert  61 vots 
- David Fuster Valor 35 vots 
- Cesar Pérez Saez 25 vots 
- Vicente Sepulcre 23 vots 

 
Els tres primers passen a formar part del Consell  i el quart queda en reserva. 
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6.- FONS SOLIDARI. DECISIONS SOBRE LA FORMA DE TRAMITACIO. 
 
Aquest tema queda pendent per a la propera assemblea. 
 
7.- REPERCUSSIÓ MEDIÀTICA DEL RESUSLTATARS DE L’EVALUACIÓ DIAGNÒSTICA. 
 
No hi ha cap comentari. 
 
8.- LOTERIA DE NADAL. 
 
De moment hi ha venudes 794 paperetes de les 1200 demanades. Encara que l’últim  dia de 
venda serà el pròxim divendres 5 de desembre, els dies 9 i 10 de desembre i amb el mateix 
horari, obrirem per si queda algú per recollir paperetes.  
 
9.- ESCOLA DE NADAL. 
 
 L’escola de nadal no es farà perquè no hi ha prou xiquets inscrits. Farem cartell per a informar 
a aquells alumnes que estaven  interessats. 
 
10.- ESOLA DE PARES. 
 
L’ escola de pares, començarà el pròxim 14 de gener de 2015. S’ha de tindre en compte que 
durant les 8 sessions hi ha d’haver com a mínim 15 assistents si no el curs se suspendrà. 
Tornarem a donar la informació perquè els que feren la preinscripció han de tornar a apuntar-
se, i per a què puguen apuntar-se mes interessats.  La inscripció hi haurà de deixar-se a la 
bustia de l’ampa fins al 22 de desembre.  
 
 
11.- ROBA ESPORTIVA. 
 
La roba esportiva està demanada i pròximament informarem de quan poden passar a recollir-la 
els interessats. 
 
 
12.- TEMATICA PORTADA REVISTA LA VEU DEL CARLES D’ENGUANY. 
 
Aquest any el protagonista de la nostra revista serà el pintor Vincent Van Gogh, donat que  
l’any  2015 es complixen 125 anys de la seua mort. 
  
13.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No hi ha. 
 
Finalitza la reunió a les 18.10. 
 
 
 
 
 
 
 


