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Comença la assemblea a les 16.40 amb 14 assistents. 

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

Acordem donar  informació més detallada  en  les  següents  actes de  les  reunions del Consell 
Escolar. Aquesta informació la durà resumida algun pare/mare assistent al Consell Escolar. 

2.‐ INFORMACIO SOBRE EL CONSELL ESCOLAR D’ABRIL. 
  
L’únic punt de  l’ordre del dia del  consell escolar del 23 d’abril va  ser el menjador de  juny  i 
setembre que ha sigut aprovat. 
 
Per  part  dels  representants  dels  pares/mares  i  Ampa  es  va  demanar  informació  sobre  la 
quantitat i destí dels diners obtinguts al mercadet solidari organitzat per l’escola en la festa de 
Nadal.  Es  van  obtindre  aproximadament  200  euros  que  s’utilitzaran  en  ajudar  en  temes 
relacionats amb l’educació a les famílies de l’escola amb necessitats econòmiques. 
 
Igualment el representant de  l’Ampa va comunicar  la decisió que es va adoptar en  l’anterior 
assemblea de donar a  l’escola 1.000 euros en  lloc dels 400 que veníem donant  i es demanà 
que si era possible, foren  invertits en material  informàtic,  ja que en  l’anterior consell escolar 
s’havien plantejat  les necessitats de  l’escola al voltant d’aquest tema, una càmera de vídeo a 
proposta de Direcció i un microscopi a proposta dels pares/mares. 
 
3.‐  INFORMACIÓ SOBRE  LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. DEBAT 
DE LA NORMA. 
 
Des de la comissió de convivència, volen fer a banda de les tertúlies que s’estan duent a terme, 
la  redacció  d’unes  normes  de  convivència  consensuades  entre  tota  la  comunitat  educativa. 
Aquest projecte  ja  s’ha  fet  en  altres  comunitats d’aprenentatge  i  escoles  inclusives  i du un 
mètode sistematitzat.  
 
En primer  lloc,  s’ha  fet  arribar una  circular on  les  famílies han d’escriure  les propostes que 
desitgen siguen norma i tornaran aquest full al tutor dels seus fills o a la bústia de l’Ampa. 
Els professors i els monitors de menjador també faran les seues propostes i per la banda dels 
alumnes, seran els de cinqué i sisé els que donen les idees. 
 
Totes  aquestes  normes  es  faran  arribar  a  la  comissió  de  convivència  que  analitzarà  les 
propostes  i  triarà  les més  repetides. Després  traslladarà el  resum a cada grup, per  la banda 
dels professors decidirà el claustre, per  la banda dels alumnes els delegats de classe  i per  la 
banda dels pares, l’Ampa. 
 
L’Ampa  comunicarà en  l’ordre del dia  l’assemblea en  la qual es  faça  la votació de  la norma 
proposada pels pares.   
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4.‐ ESCOLA D’ESTIU. 
 
L’escola d’estiu s’iniciarà el 22 de juny i finalitzarà el 31 de juliol.  
 
Les ofertes presentades per a l’escola són les següents: 
 

FORCUIN  TOP TRAINERS  VALESPORT  AUCA 
HORARI  9,00‐14,00  9,00‐13,30  9,00‐14,00  9,00‐14,00 
PREU  210,00 €  220,00 €  185,00 €  230,00 € 

EXCURSIONS  INCLOSA  A BANDA 
ES  PAGA  SI  HI  HA 
ENTRADA 

ES  PAGA  SI  HI 
HA ENTRADA 

RATIO PRIM  12  15 A 20  15 A 20  15 A 20 
RATIO INF.  10  12 A 15  12 A 15  12 A 15 
 
 
En una primera selecció s’eliminen Auca i Top Trainers perquè no poden fer el menjador amb 
IRCO.  
 
Entre  Forcuin  i Valesport,  triem  a  Forcuin perquè  encara que Valesport  és més barata,  ens 
pareix més important que la ràtio siga més baixa. De totes formes, per experiència demanarem 
a Forcuin que no compte als becaris en relació a la ràtio dels grups. 
 
L’horari de menjador serà des de les 14.00 fins a les 15.30, però els xiquets/xiquetes es podran 
arreplegar abans. 
 
L’Ampa del col∙legi Villar Palasí, ens ha demanat que li passem la informació de l’escola d’estiu 
perquè aquest any la seua escola estarà en obres i estan interessats en vindre a la nostra.  
 
 
5.‐ VESPRADES DE JUNY. RESULTAT DE LA REUNIÓ DEL DIA 5 DE MAIG I GESTIONS A FER. 
 
En  la  reunió  del  5  de maig,  l’empresa  Top  Trainers  ratificà  la  informació  que  ja  teníem  en 
relació a les vesprades de juny en quant a horari, preu, nombre d’alumnes i projecte. 
Les circulars d’inscripció i informació ja s’han repartit en paper. En breu es penjaran a la web. 
Els  permisos  a  la  Conselleria  d’Educació  i  Ajuntament  estàn  recentment  demanats.  Als 
mateixos s’ha adjuntat el Certificat d’aprovació de l’activitat pel Consell Escolar. 
 
6.‐ CONTINGUTS EN LA WEB DE L’AMPA RELACIONATS AMB ACTIVITATS ESCOLARS. 
 
A la web de l’Ampa no deuen aparèixer imatges ni continguts relacionats amb les activitats de 
l’escola perquè en eixe cas haurien d’aparèixer a  la plana web de  l’escola. Ens consta que és 
desig de  l’equip educatiu tindre  la web actualitzada però no tenen temps. Nosaltres els hem 
oferit la nostra ajuda. 
De totes formes si considerem que el que volem publicar te relació en activitats de l’escola, cal 
demanar permís. 
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7.‐ FESTA DE FI DE CURS I PARTICIPACIÓ DE PARES. 
 
La festa de fi de curs, organitzada per l’escola, es farà el divendres 19 de juny pel matí.  
 
Hi ha un grup de pares/mares interessats en preparar un ball dels adults per a mostrar‐ho als 
xiquets/xiquetes. Si volen fer‐ho en horari escolar han de demanar permís a Direcció. Si volen 
fer‐ho en horari de vesprada en la festa organitzada per l’Ampa no cal demanar permís, però sí 
dirigir‐se a la junta de l’AMPA per a organitzar l’horari de la vesprada. 
Si  finalment el fan pel matí en horari d’escola, nosaltres com Ampa podem donar difusió de la 
proposta per si hi ha més pares interessats en participar. 
 
8.‐ FISCALITAT. 
 
Ens  hem  informat  oportunament  i  no  estem  obligats  a  presentar  ni  liquidació  trimestral  o 
anual de I.V.A. , ni impost de societats per no arribar al nivell d’ingressos exigit. 
 
9.‐ PRECS I PREGUNTES 
 
Ens proposen alguns pares que l’activitat de les vesprades de juny acabe a les 16.30 en lloc de 
a  les 17.00 perquè els xiquets estan cansats  i tenen calor. Sobre aquest tema es van prendre 
les decisions a  l’assemblea de 22 d’abril  i  la  informació  i circulars  ja estan  repartides. Es pot 
proposar per a les vesprades de setembre i així ho farem en la propera assemblea (juny). 
 
En relació amb aquest prec, recordem a tots els que formeu part de  l’AMPA que el  lloc  i el 
moment  on  es  proposen  activitats  o  idees  és  a  les  assemblees  ordinàries  que  l’AMPA 
convoca, publicita  i celebra  tots els mesos. Aquestes assemblees són molt  importants per a 
les funcions i activitats de l’AMPA, ja que és ací on es raonen i decidixen les diferents activitats 
que duem a  terme  i com es van a desenvolupar. La preparació d’una assemblea,  i més si es 
decidix  la  celebració  d’una  activitat,  porta  un  important  treball  previ  (buscar  empreses, 
demanar  pressupostos)  i  posterior  (fer  les  circulars, mails,  compres de material), motiu pel 
qual és tan important l’assistència dels socis en general, i en especial quan es tracten temes en 
els que estigueu particularment interessats. Aixímateix, si no podeu vindre a l’assemblea però 
voleu  fer  arribar  alguna  proposta,  podeu  plantejar‐les  per  escrit  (amb  l’antelació  que  ens 
permeta atendre‐les) o mitjançant altres pares que puguen vindre. 
 
Finalitza la reunió a les 19.00 hores. 
 


