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Comença la reunió a les 16:40 hores. 14 assistents.
1.‐ LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.
Es fa una esmena a l’acta anterior donat que l’elecció de la norma de convivència es va fer en
la tertúlia de famílies i mestres del 26 de maig.
La norma elegida ha sigut: “Mirem‐nos: tu parles, jo t’escolte, jo parle, tu m’escoltes”
2.‐ INFORMACIÓ SOBRE EL CONSELL ESCOLAR DE MAIG.
L’únic punt del consell escolar de maig va ser el procés de preinscripció.
Al curs 2015-2016 s’han pre-inscrit, i podran entrar a l’escola el següent nombre d’alumnes:
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Fora de l’ordre del dia es va parlar de les proves diagnòstiques a les quals obliga la LOMCE
en els cursos de primer, tercer i quart de primària. La direcció va donar la possibilitat als
pares d’aquests cursos que van demanar informació per a que els seus fill no feren les
proves, que es feren objectors o no dugueren als seus fills a l’escola el dia de les proves.

3.‐ EXTRAESCOLAR VESPRADES DE SETEMBRE. PRESA DE DECISIÓ DE L’HORARI DE L’ACTIVITAT.
Es proposarà a l’empresa que duu les vesprades de setembre, Top Trainers, que hi haja dues
hores d’eixida, a les 16.30 i a les 17.00.
La mare encarregada de tancar l’escola a soles anirà a les cinc, els xiquets/xiquetes que
isquen a les 16.30 els trauran els monitors de Top Trainers.
Com que s’ha proposat aquest canvi a l’horari, tornarem a passar circular informativa per a
què les famílies interessades puguen canviar l’horari que ja havien elegit, o es puguen
apuntar més xiquets si l’horari d’eixida a les 16.30 els ve millor.
4.- ORGANITZACIO DE LA FESTA DE FI DE CURS. REPARTIMENT DE FEINES I COMPRES.
Estan demanats els permisos necessaris, al Consell Escolar, Conselleria i a l'Ajuntament.
Falta comunicar l’horari de la festa a la policia per a què no hagen problemes amb els veïns.
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Farem una llista amb els torns de la barra, una parella cada mitja hora cobrint l’horari de
18.00 a 24.00. Aquest any no farem tiquets, si no que directament cobrarem.

La mateixa setmana de la festa es realitzaran les compres necessàries.
Es mantenen els preus d'anys anteriors, per a antics alumnes, que no tinguen germans al
centre, l'entrada serà de 2 euros i per a alumnes i familiars d’alumnes no socis de l’Ampa 5
euros per persona.
El tema de la festa és “Superherois”.
5.- BANC DE LLIBRES
Per al funcionament del banc de llibres es demanarà que els llibres de lectura (Pluja de
Lletres) i els d’anglès, de 1er, 2on i 3er i 4t de primària es queden a les aules.
L’escola es farà càrrec dels jocs de llibres que falten.
6.- OBSERVACIONS SOBRE EL FUNCIONAMENT DEL FONS SOLIDARI. PROPOSTA DE CANVIS
PER AL CURS 2015-2016.
Hem detectat que l’ús del fons solidari no està funcionant totalment com ens agradaria.
Passem aquest punt a la propera assemblea per falta de temps.
7.- L’HORT ESCOLAR. DECISIÓ SOBRE LA CONTINUACIÓ DE L’AMPA COM A SOCI EN ELS
HORTS URBANS.
Es demanà als professors i a la direcció de l’escola que prengueren una decisió sobre l’hort
escolar donat que:
-

No hi ha hagut cap projecte per part de l’escola per treballar amb els alumnes l’hort
escolar.
Ens està costant diners a l’Ampa, que per qüestions legals és el titular de l’hort.
Els xiquets/xiquetes poden anar de visita, que és el que han fet fins ara, encara que
l’escola no tinga hort.
Hi ha llista d’espera de gent que vol hort.

El claustre de professors va decidir que no podia fer-se càrrec de l’hort.
Però hi ha famílies que estan interessades a no perdre l’hort, per la qual cosa els proposem
que siguen aquestes les encarregades de iniciar el projecte de l’hort i de tornar a parlar en
els professors.
Si durant el curs vinent no hi ha resultats, deixarem l’hort.
8.- PREPARACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE LA SUBVENCIÓ CONVOCADA PER A AMPES.
L’Ampa està preparant la documentació necessària per a la sol·licitud de la subvenció de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a finançar el foment d’activitats de participació,
associació i formació de mares i pares de l’alumnat, realitzades per les Ampes de centres
docents públics no universitaris de la Comunitat Valenciana. Aquesta subvenció concedeix
500 euros als cent projectes millor valorats.
El termini finalitza el dilluns 8 de juny.
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9.- ESCOLA D’ESTIU. RESULTAT DE LA REUNIÓ INFORMATIVA DEL 27-05.
El dimecres 27 de maig va tindre lloc la reunió informativa de l’escola d’estiu, a on els
responsables de Forcuin, empresa encarregada d’aquesta activitat, van explicar les normes
de funcionament, horaris, excursions, material que cal portar i que no.
Com que hi havia famílies de fora de l’escola, es va explicar l’ordre de matrícula per a què no
hagen problemes. L’últim dia per a presentar la sol·licitud és el 12 de juny. Si posteriorment
es presenten sol·licituds encara que siguen del Carles Salvador es ficaran a la cua i no
podran començar l’assistència fins a la segona setmana de funcionament.
10.- PRECS I PREGUNTES.
Finalitza la reunió a les 18:40.

