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ASSEMBLEA AMPA DIMECRES 22 D’ABRIL DE 2015.
Comença l’assemblea a les 16.50 amb 12 assistents.
1.‐ Lectura I aprovació de l’acta anterior.
2.‐ Informació sobre el consell escolar de març.
‐ Hi han hagut queixes per part de direcció referents al comportament dels xiquets a la festa de
falles, hem d’avisar a les famílies per a que estiguen més pendents dels menors dels quals
siguen responsables durant les festes que no estan organitzades per l’escola.
‐ S’han plantejat també queixes relacionades amb la xarxa i els equips informàtics de l’escola.
3.‐ Balanç provisional de comptes.
Per la banda dels ingressos, en la festa de Nadal es va aconseguir una recaptació que va
permetre fer front a als detalls dels patges, tela dels nous tratges de patges i resta de despeses
de Nadal. De la loteria es va obtindre un benefici de aproximadament 600 €. La roba s’ha venut
aproximadament al preu de cost, pel que no hi ha pràcticament benefici en aquesta partida.
Amb el saldo actual podem fer front a les principals despeses que falten per cobrir fins a final
de curs com són la festa de fi de curs i l’ajuda de cinc euros d’excursions de socis dels cursos
que encara falten per fer.
I com que cobrint aquestes despeses encara tenim diners, enllaçant amb el punt anterior, hem
decidit donar a l’escola 1.000 euros en lloc dels 400 habituals per a millorar els equips
informàtics.
4.‐ Organització de la Trobada d’Escoles en Valencià.
Donat que les Trobades són aquet diumenge 26 d’abril, ja està tot preparat.
5.‐ Vesprades de juny
Es presenten tres ofertes:

IDIOMA
PREU

FORCUIN
ANGLES
51,50 €

TOP TRAINERS
ANGLES
55,00 €

DOCENDO
ANGLES
76,00 €

CASTELLANO
52,00 €

Per majoria en votació a mà alçada ix TOP TRAINERS. La setmana vinent intentarem que isca la
fulla d’informació i preinscripcions.
6.‐ Organització de la festa de fi de curs.
Dels pressupostos demanats triem també per majoria en votació a mà alçada l’empresa
MATHENA, la mateixa d’anys anteriors. El preu és de 1.851,30 euros i inclou: festa temàtica de
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superherois o cowboys, lloguer de taules i cadires, dos unflables i un piloter, una mini disco
amb il.luminació i ballarina fins el final de la festa, show “jugueteando” amb monitor.
7.‐ Escola d’estiu.
Ja tenim tres pressupostos però cal esbrinar si fan el menjador amb l’empresa Irco, nombre
mínim de comensals, si inclouen almenys una eixida setmanal, si es pot demanar per
setmanes.
Prendrem la decisió a l’assemblea de Maig.
8.‐ Continguts en la web de l’Ampa relacionats amb activitats escolars.
Queda pendent per a la propera assemblea.
9.‐ Fons solidari.
L’única informació que tenim és que s’han gastat 30 euros en dos xiquets de primària. Es
decidix donar més temps a la direcció del col.legi perquè es facen més eixides i es puguen
emprar més diners. A final de curs tornarem a consultar amb la direcció del col.legi el resultat
del funcionament del fons.
10.‐ Celebració del Dia del Llibre.
Està tot preparat per a la celebració dels tallers del Dia del Llibre. Hem aconseguit que aquesta
activitat ens la subvencione l’Ajuntament amb 250 euros per la qual cosa hem de ficar cartells
amb l’escut de l’Ajuntament.
11.‐ Precs i preguntes.
‐ Volem saber a què ha anat destinat el dinés recaptat en el mercadet solidari organitzat per
l’escola a la festa de Nadal.
‐ Cal deixar clar que la quota anual de l’Ampa s’ha de pagar abans de l’últim dia de pagament
de l’excursió subvencionada amb els cinc euros. No es pot pagar la quota per exemple a maig o
juny i si l’excursió s’ha fet abans demanar la devolució dels cinc euros.
Igualment deixar clar que els alumenes de sisé tindran dret a l’ajuda de 30 euros per a
l’excursió de fi de curs sempre i quan hagen estat socis de l’Ampa almenys els últims tres
cursos.
La propera assemblea la farem el 6 de maig.
Finalitza la reunió a les 18.32.

