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Comença la reunió a les 16.45 hores.
1.‐ APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.
2.‐ FALLES. LEMA DE LA FALLA I REPARTIMENT DE TASQUES.
D’entre tots els lemes proposats, elegim: “En un país multicolor... (Hi cabem tots)”.
Queden repartides les següents tasques:
‐ Parlar amb el pirotècnic.
‐ Parlar amb la cuinera per demanar‐li que ens faça la xocolata i ens diga la quantitat que hem
de comprar.
‐ Demanar els permisos necessaris, parlar amb els bombers i demanar que vinguen un poc més
tard que l’any passat, i amb Secopsa.
3.‐ ACTIVITATS PROPOSADES PER A CELEBRAR EL DIA DEL LLIBRE. IDEES I PRESSUPOSTOS.
Triem l’activitat proposada per Marina. Consisteix en un taller per a fer marca pàgines i dos
conta contes, un per a infantil i un altre per a primària. Tot amb un cost de 250 euros + IVA.
L’ activitat tindrà lloc el mateix dia del llibre, el dijous 23 d’abril, a les 16.30.
Avisarem per Mail i mitjançant els monitors, a les famílies dels alumnes que els dijous tenen
extraescolars de tenis i anglès per què estiguen assabentats i puguen decidir dur als alumnes a
l’extraescolar o a l’activitat del dia del llibre.
4.‐ INFORMACIONS VARIADES DE L’ESCOLA.
‐ Es fica com a termini per a dipositar el sobre del fons solidari el 15 de febrer.
‐ Temes tractats a la reunió de Consell Escolar de Gener de 2015:
°

Al col∙legi encara li falten per cobrar les beques de menjador del curs 2013‐2014 i del
present curs.

°

S’han demanat els permisos pertinents per a la cercavila de carnestoltes del pròxim 13
de febrer a les 15.15.
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°

Els 400 euros que cada any escolar l’AMPA dona a l’escola s’utilitzaran segurament
per a la compra d’una càmera de vídeo i material informàtic.

°

Els actes relacionats amb l’Any Carles Salvador, que se celebren a València es faran a la
nostra escola.

5.‐ PRECS I PREGUNTES.
Aquest any la Trobada d’Escoles en Valencia se celebrarà a Russafa el dia 26 d’abril. S’ha de
preparar l’encomanda de samarretes i talonari de la rifa i fer la pertinent divulgació.

Finalitza la reunió a les 17:50.

