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Comença la reunió a les 16.42 hores.
1.- LECTURA I APROVACIÓ I COMENTARIS DE L’ACTA ANTERIOR.
Ja sabem que les factures necessàries per a justificar les despeses de la subvenció de 500
euros que ens ha aprovat la Conselleria d’Educació com a Ampa, poden tindre data de l’1-12015 al 3-11-2015 i no han de justificar partida per partida sinó sumar, almenys 500 euros
en total, per a poder percebre la subvenció íntegra.
L’acta anterior ha sofrit una esmena respecte la que es va distribuir degut a una omissió
errònia del prec d’un pare sobre la sol.licitud de les reunions amb els monitors d’activitats
extraescolars del migdia. L’acta definitiva afegint això es troba ja penjada a la web de
l’AMPA. Les reunions estan sol.licitades i algunes ja tenen data.
Ja s’ha calculat el preu del “canguratge” de les extraescolars, 1,50 euros per a les activitats
d’un hora, 2 euros per a les d’hora i mitja i 2,50 euros per a les de dues hores.
Les activitats extraescolars que no es faran per no arribar al nombre mínim d’alumnes són:
malabars i futbol 2.
2.- LOTERIA DE NADAL. ENCÀRREC I REPARTIMENT DE FEINA.
Donat l’augment d’alumnes aquest any comprarem 300 paperetes més que l’any passat
(1.400 en total).
Com tots els anys els socis de l’Ampa tindran reservades en sobres al seu nom 8 paperetes
per un import de 24 euros. No és obligatori ni comprar ni endur-se 8, poden ser més o
menys paperetes però les reservades són 8.
Es reparteixen les tasques de compra de paperetes i sobres, i d’encunyar les i ensobrar-les,
així com les de la venda.
La loteria es podrà comprar al quartet de l’Ampa, la setmana del 9 al 13 de novembre i el
dies 3,4,9,10 i 11 de desembre. El horari de venda serà de 9.00 a 9.15 al matí. A la
vesprada de 16.30 a 16:45 i de 17.30 a 17:45.
3.- HORT ESCOLAR.
Pràcticament tots els tutors van a participar en el projecte fent eixides amb els alumnes a
l’hort. Utilitzarem dos horts, el de l’escola i el de la mare de l’escola que du el projecte.
Per tal de demanar col·laboració i involucrar a les famílies en el projecte es prepararà una
circular per a explicar que es vol fer i com i en qui ficar-se en contacte. Igualment es penjarà
a la plana web i s’enviarà per mail.
També es crearà un compte de correu de l’Ampa per als temes de l’hort.
4.- INCORPORACIÓ DEL XIQUETS DE 3 ANYS.
En relació a la millora en la incorporació dels xiquets de tres anys es presenten les següents
idees com a punt de partida:
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-

Que la primera tertúlia de la comissió de convivència siga sobre aquest tema per a
ficar en comú els diferents punts de vista.
Crear un grup de treball per a parlar de les propostes que vagen arribant i veure de
què forma les fan arribar a les mestres d’infantil.
Establir una via de comunicació entre les famílies, la comissió de convivència i les
mestres d’infantil.

5.- EXTRAESCOLAR DE CONVIVÈNCIA DE PARES AL CENTRE.
Es farà una circular informativa a les famílies per tal de recordar les normes de funcionament
del centre una volta finalitzen les classes a les 16.30:
- Les famílies que no tinguen alumnes en activitats extraescolars, els arreplegaran i
deixaran el centre abans de les 16.45.
- Les famílies que tinguen alumnes en les activitats extraescolars podran esperar dins
del pati però han de tindre cura tant de les instal·lacions com de no interferir i respectar el
funcionament de les activitats, tant els adults com els xiquets.
Donar a les monitores que cuiden el pati durant aquestes hores la possibilitat de
decidir si es compleixen les normes perquè en cas d’incompliment puguen cridar l’atenció a
qui consideren necessari.
6.- COMPRES AMB EL FONS DE CANGURATGE.
Tal com quedarem en l’assemblea anterior, el sobrant de l’import del “canguratge” del curs
passat, 504 euros, s’ha reinvertit comprant material per a les activitats extraescolars. En
concret i pel moment, s’han comprat 10 jocs d’escacs per un import total de 150 euros, i 2
matalassos per a Tai Jit Su per un import total de 376,88 euros. Aquest material és també
d’ús escolar per a tots els alumnes. Està prevista també la compra d’una estanteria
necessària per a l’activitat de ceràmica.
7.- GESTIONS SOBRE LA PORXADA DE FIBROCIMENT AL SÍNDIC DE GREUGES.
Les actuacions realitzades perquè ens lleven la porxada de fibrociment pareix que donen
resultat, donat que el síndic de greuges s’ha ficat en contacte amb la Conselleria en diverses
ocasions demanant informació sobre les gestions realitzades per la mateixa al respecte.
Finalment, la Conselleria d’Educació ha fet arribar al Síndic de Greuges un informe segons el
cual diu que ha demanat al INVASSAT una memòria valorada per a la retirada de la porxada,
i que quan tinga la memòria procedirà a la licitació de les obres.
Des de la direcció del col.legi ens han comentat que han vingut tècnics de vàries empreses a
verificar l’estat de la porxada per a donar pressuposts de la retirada.

Finalitza la reunió a les 18:48.

