
 

 

ASSEMBLEA  ORDINÀRIA AMPA DIMECRES 2 DE MARÇ DE 2016 

 

Comença la reunió a les 16.45 hores.  

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

2.-JORNADA DE FAPA DE 9 DE MARÇ: ANIMACIÓ LECTORA PER A PARES, IMPARTIT PER 

LLORENÇ GIMÉNEZ TARAZONA (CONTACONTES). 

Farem circular recordatòria del curs de FAPA del dia 9 al qual pot assistir qualsevol 

pare/mare encara que no estiguera apuntat en l’enquesta de principi de curs. Els 

xiquets/xiquetes quedaran a cura d’una monitora.  

3.- PUBLICACIONS DE L’AMPA AL FACEBOOK. DECISIÓ SOBRE ELS CRITERIS.  

Hem decidit publicar tot tipus d’articles al nostre facebook, no solament els informatius, amb el 

següent aclariment que farem saber a l’encapçalament de l’article: “l’Ampa no es farà 

responsable del contingut ni de les opinions que puga suscitar la publicació”, i en totes les 

publicacions apareixerà el nom de la persona que proposa l’article.  

4.- PROPOSTES EN RELACIÓ A LA INCLUSIÓ DE TILÀPIA AL MENU DEL MENJADOR. 

Hem parlat amb Direcció sobre les observacions d’alguns pares/mares per la inclusió al menú 

del menjador de la tilàpia. Ens responen que per a retirar-la del menjador haurien d’haver-hi 

més famílies que ho demandaren. 

Abans de fer sol.licitud com a AMPA, anem a demanar una reunió informativa a IRCO, com la 

que s’estava fent durant els darrers anys a l’inici de curs, on li presentarem els nostres 

dubtes al voltant del menú, i en concret sobre aquest peix.  

5.- ORGANITZACIÓ DE LA FESTA A BENEFICI DE PAYASOSPITAL. 

L’activitat organitzada per Payasospital voldríem fer-la el divendres 27 de maig a les 16.45. 

Demanen una participació mínima de 60 participants, la donació que es fa és de 3 euros i 

donen a cada xiquet/xiqueta que participa un conte.  

Si no arribàrem a la quantitat mínima de participants l’AMPA assumiria la diferència.  

6.- TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ. IDEES PER AL TALLER. 

De les idees proposades per al taller de Les Trobades, elegim per votació fer un moneder 

amb Goma Eva.  

Valorem la compra d’una nova carpa, ja que la que tenim està molt vella, i una nova 

pancarta amb la nova imatge de la nostra associació. Disposem d’un pressupost de 150 

euros. Amb posterioritat a la reunió hem vist que la pancarta es troba en bon estat, encara 

que amb el logo antic. De moment només assolim la despesa de la carpa. Post-posem la 

decisió de la compra de la pancarta amb el nou logo al curs vinent. 

 7.- VESPRADA DE PORTES OBERTES D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. 

Aquest any la jornada de portes obertes d’extraescolars la farem el dimecres 4 de maig. 

Participaran les activitats organitzades per Forcuin i també la d’ escacs.  



 

No es farà en aquesta jornada ni l’entrega de cinturons de Tai Jit Su, ni la representació de 

l’activitat de teatre. 

8.- DIA DEL LLIBRE. PROPOSTES DE CELEBRACIÓ. 

Encara que tenim algunes propostes, enguany no organitzarem cap activitat per al dia del 

llibre. Els motius són: que cau dissabte, que tenim més activitats per als mesos d’abril i maig 

i que el pressupost que ens queda està molt ajustat. 

9.- LA CAIXA DELS SOMNIS. PROPOSTA D’ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT. 

Continuem madurant aquest projecte. Necessitem la implicació de tota la comunitat 

educativa, es a dir també de les famílies i els professors. Abans de presentar el projecte al 

claustre de professors, volem tindre la informació i la forma de fer-lo més clara. Ens 

reunirem amb gent d’una altra escola on han dut a terme aquesta idea. 

10.- PROPOSTA DE XERRADA A CÀRREC DE YOLANDA GONZÀLEZ VARA. (psicòloga, 

escriptora i presidenta de APPSI, Asociación para la Promoción de la Salud y Prevención 

Infantil). 

Ens proposen donar a la nostra escola una xerrada a càrrec de Yolanda Gonzàlez Vara. 

Aquesta xerrada té un cost d’uns 300 euros que s’haurien d’aconseguir cobrant a un número 

suficient d’ assistents o aconseguint patrocinadors. Degut a la mancança d’instal.lacions 

adequades que impedix superar un aforament prou limitat, es decidix no portar endavant la 

xerrada. 

11.- PRECS I PREGUNTES. 

 

Finalitza la reunió a les 18:00. 

 

 


