
 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA AMPA DIMECRES 11 DE MAIG DE 2016 

 

Comença la assemblea a les 16.40 amb 9 assistents. 

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

Queda aprovada l’acta anterior 

2.- ESCOLA D’ESTIU, DECISIÓ SOBRE L’EMPRESA I CRITERIS D’INSCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT. 
 
Les ofertes presentades per a l’escola son les de les empreses: Auca, Top Trainers, Forcuin i 
Creat i per votació a ma alçada la empresa elegida es Forcuin. 
 
Condicions de l’escola d’estiu: 
 

- S’iniciarà el 23 de juny i finalitzarà el 29 de juliol. 
- Es podrà triar per setmanes. 
- L’horari de les activitats de l’escola serà de 9.00 a 14.00.  
- L’horari de menjador serà des de les 14.00 fins a les 15.30, però els xiquets/xiquetes es 

podran arreplegar abans. 
- El preu sense menjador serà de 210 euros i per setmanes de 40 euros. 
- El preu amb menjador serà de 370 euros i per setmanes de 70 euros. 
- Hi ha una excursió setmanal inclosa als preus.  

 
Abans de confirmar l’elecció tornarem a negociar els preus amb Forcuin intentant aconseguir 
una rebaixa.  
 
3.- CONTINUITAT DE L’HORT ESCOLAR. NECESSITAT DE PARES VOLUNTARIS. REQUISITS PER A 
LA CONTINUITAT. 
 
La mare encarregada de l’hort escolar actualment donarà el recolzament i les instruccions 
necessàries al nou grup de pares i mares que s’han oferit a continuar amb aquest projecte. 
 
4.- ORGANITZACIÓ FESTA DE FI DE CURS. 
 
La festa de fi de curs, organitzada per l’AMPA, es farà el divendres 17 de juny.  
Tenim pendent demanar els permisos necessaris a l’administració. A l’assemblea de juny 
repartirem les tasques de compra i organització.  
 
5.- ORGANITZACIÓ DE LA VESPRADA PER A PINTAR LES RATLLES DEL CAMP D’ESPORT. 

 
Paz Viñals s’encarregarà de la compra del material necessari per a pintar les ratlles dels camps 
d’esport: cinta de pintor, pintura groga i blanca i corrons.  
Farem una comunicació pels mitjans habituals per a que les famílies participen en aquesta 
activitat que tindrà lloc el divendres 20 de maig cap a les 18.00 una volta finalitze l’extraescolar 
de futbol. 
 



 

6.- CRITERIS GENERALS DE FUNCIONAMENT DE L’AMPA. 
 

Des de la directiva de l’AMPA, i particularment des de la persona de la presidenta es vol posar 
de relleu l’àmbit d’actuació on habitualment ha treballat l’associació i on es vol mantindre, 
almenys en el temps que resta de legislatura, la qual finalitza al novembre de 2016 amb canvi 
de junta directiva. Aquest àmbit comprén l’animació de la vida cultural i esportiva del centre 
(extraescolars), la formació de pares, la conciliació de la vida laboral (escola matinera, 
extraescolars), l’organització de festes, i altres actuacions en aquesta línia.  
És clar que tots som part de l’AMPA i podem i devem aportar les nostres idees i transmetre les 
nostres inquietuds, però des de la junta no prendrem part en els temes o decisions que 
pensem són del claustre de professors o del funcionament intern de l’escola. La presidenta 
manifesta que no té cap problema en cedir les seues atribucions si algun membre de 
l’associació considera aquest un criteri equivocat i vol assumir la direcció de l’associació. 
 
 

7.- PRECS I PREGUNTES 

 

Finalitza la reunió a les 18.00 hores. 
 

 
 


