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Comença la reunió a les 16.45 hores. 22 assistents. 

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

2.- SUBVENCIÓ A L’AMPA CONCEDIDA PER LA CONSELLERIA. JUSTIFICACIÓ DE 
LES DESPESES. 

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ens ha concedit la subvenció que 
demanàrem 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 sostinguts amb fons públics, les seues 
federacions i confederacions, convocades per I'Orde 51/2015 de 15 de maig (DOCV 
núm. 7528 de 19.05.2015) per un import de 500 euros. 

 

El termini per a presentar les factures que justifiquen els 500 euros de despeses 
finalitza el 3 de novembre. Hem de ficar-nos en contacte amb FAPA i amb la 
Conselleria per a aclarir les dades que deuen figurar en les factures, com dates vàlides 
i conceptes.  

3.- EXTRAESCOLARS 2015-2016. 

Presentem la plantilla d’extraescolars per al curs que encetem 2015-2016. 

Aquesta proposta està feta tenint en compte la disponibilitat d’espai tant dins (aules) 
com fora (pati de primària) de l’escola, el nombre d’alumnes i els horaris disponibles 
tan a migdia com a la vesprada. 

Per a participar a les extraescolars s’ha de ser soci de l’Ampa o pagar la matricula per 
un import equivalent 25 euros, el pagament de la matricula es fa a l’empresa de 
l’activitat extraescolar a la qual estiga apuntat l’alumne. 

Al preu de l’activitat s’afegeix una quantitat que pot variar entre 2 euros i 2 euros i mig, 
aproximadament i a falta de fer els comptes amb el número de xiquets assistents, per 
a pagar a la monitora encarregada de les instal·lacions i de dur als alumnes a les 
extraescolars i que anomenem “canguratge”. Aquesta quantitat es cobra mensualment 
juntament amb el rebut de cada activitat. 

És importat a l’hora de reomplir el full fixar-se en les edats, els preus, fer la creu en la 
columna de l’esquerra i escriure les observacions o suggerències  que es consideren 
necessàries. Tindre clar que si no s’arriba a un nombre suficient d’alumnes l’activitat 
no es farà encara que haja sigut oferida. 
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Novetats: 

- Robòtica 
- Bàsquet 
- Anglés oral amb l’empresa Top Trainers en lloc de Forcuin, per motius de 

demanda dels pares. I possibilitat d’elegir entre dues hores a les vesprades o 
una hora a migdia. 

- Ioga dinàmic. 

Es proposa, en la mateixa assemblea, fer les següents modificacions: 

- Introducció en l’oferta de futbol per a majors de 7 anys de 17.30 a 18.30 
- Bàsquet: es volien fer dos grups, un de majors i un altre de xicotets, en dues 

vesprades diferents, però com que poden haver-hi dos grups alhora en el pati, 
es farà en un sol dia.  

- Proposar l’activitat de malabars i carioca. 
- A l’activitat de Hip Hop, cal tindre en compte que la monitora canvia, ja que hi 

havia alumnes que hi anaven per la monitora en concret. Es continuarà oferint 
l’activitat amb la monitora que propose forcuin. 

- Escacs: per motius d’organització es canvia la forma de pagament que es 
podrà fer anual o dos quadrimestres. 

4.- ORGANITZACIÓ DE LA VESPRADA DE BENVINGUDA ALS NOUS MEMBRES 
DE L’ESCOLA. 

La vesprada del 24 de setembre a les 17.00 farem un acte de benvinguda a les 45 
famílies noves de l’escola, un acte més informal que les reunions on els explicarem el 
funcionament de l’escola i de l’Ampa des del punt de vista de pares/mares. 

Un membre de la junta, comprovarà la beguda que queda i s’encarregarà de fer les 
compres demanant la col·laboració que crega necessària. 

Durant la celebració hi haurà monitora per als xiquets. 

5.- COMANDA DE ROBA DEL COL.LEGI PER AL CURS 2015-2016. 

Les diferents peces de roba estaran al quartet de l’Ampa per a provarse les talles. La 
roba es pagarà en el moment d’encarregar-la i una volta siga rebuda s’avisarà els 
interessats 

La roba esportiva que s’oferirà serà: samarretes grogues de mànega llarga i curta, 
samarreta de mànega curta tècnica, pantaló blau fosc de piqué curt, pantaló curt 
tècnic, pantaló llarg de xandall i jaqueta tipus folre polar color blau. Tota la roba duu el 
logo de l’escola i les samarretes són molt recomanables per a les excursions. 

6.- PRECS I PREGUNTES. 

6.1- Setmana de la mobilitat. L’Associació de veïns ens convida a participar en la 
setmana de la mobilitat que tindrà lloc del 16 al 22 de setembre. Durant aquests dies 
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es faran activitats relacionades amb el foment del transport públic i l’ús de vehicles 
sense motor. De moment a soles estem assabentats d’una passejada en bicicleta que 
es farà el diumenge 20 de setembre pel barri. A mesura que tinguem més informació, 
la passarem per mail, la penjarem a la plana web i a Facebook. 

6.2- En la següent reunió de l’AMPA posarem com a punt de l’ordre del dia, a proposta 
d’algunes de les noves famílies la forma en que es fa la incorporació dels nous 
alumnes de tres anys a l’escola i les possibilitats de participació, canvis i millores. Els 
expliquem d’altra banda que aquest tema també es pot tractar a les tertúlies que 
organitza la comissió de convivència.  

6.3- Club de deures. Direcció ens deixa la biblioteca per a poder dur a terme la 
proposta que li férem relacionada amb un lloc a l’escola on els alumnes pogueren fer 
deures de forma tutoritzada. De moment pensem començar amb una hora una 
vesprada a la setmana i amb uns 8 alumnes més dos adults responsables de l’activitat. 
Es podrien formar més grups si hi ha més alumnes i més adults voluntaris.  

6.4- Es planteja també la demanda, que traslladarem a direcció, que l’aula de fer 
deures que hi ha oberta dos dies a migdia es puga obrir bé tota la setmana, bé algun 
dia més. 

6.5- Es proposa, per part d’un pare, que els monitors de les activitats d’extraescolars 
facen una reunió per a explicar els continguts, funcionament i objectius de la seua 
activitat i grup. L’any passat, la majoria dels monitors, a demanda de l’AMPA van fer 
aquestes reunions, però no en el cas de les activitats de migdia, on precisament hi ha 
menys contacte entre pares i monitors per a intercanviar informació. És per això que 
es pren la paraula d’aquest pare i se li indica que es posaran en marxa aquestes 
reunions en tots els grups d’extraescolars, de migdia i de vesprada, per tal que es 
desenvolupen durant el primer trimestre del curs. 

Finalitza la reunió a les 18:45. 

 

 


