ASSEMBLEA ORDINÀRIA AMPA DIMECRES 14 DE SETEMBRE DE 2016

Comença la reunió a les 16.42 hores. 19 assistents.
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.

2.- SELECCIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ PER A PARES DE FAPA.
Per a aquest curs FAPA ha oferit 20 xarrades/ cursets. En els pròxims mesos passarem una
fulla informativa amb una enquesta per a què les famílies elegeixen els que més els
interesse i demanar-los.
Igualment passarem una fulla informativa i enquesta de participació en relació a l’escola de
pares que fa l’Ajuntament de València i que té dos nivells, per a pares/mares d’infantil i per a
pares/mares de primària.

3.- ORGANITZACIÓ DE LA VESPRADA DE BENVINGUDA ALS NOUS MEMBRES DE
L’ESCOLA.
La vesprada del dimarts 20 de setembre a les 17.30 farem un acte de benvinguda a les
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.
S’ha comprovat que queda prou beguda i soles cal comprar alguna cosa de menjar. Un
membre de la junta s’encarregarà de fer les compres demanant la col·laboració que crega
necessària.
Durant la celebració hi haurà monitora per als xiquets.

4.- ORGANITZACIÓ DEL COBRAMENT DE QUOTES DE SOCIES EN EFECTIU A
L’ESCOLA.
Com ja comunicarem a l’acta de juny les famílies podran pagar la quota de l’Ampa:
a)

Fent una transferència des del compte de cadascú (tindreu comissió depenent

del vostre banc).
b)

Fent el ingrés sense nom al banc (Caixa Popular) en horari de dilluns a

divendres de 9.00 a 11.00 omplint les dades de l’alumne per triplicat a una fulla (taló
de pagament) que nosaltres repartirem o que se podeu descarregar de la nostra
plana web. El banc, al moment de fer l’ingrés donarà dues còpies segellades a
l’interessat, una de les quals deurà deixar a la bústia de l’Ampa per què serà l’única
forma de saber qui ha pagat la quota.

c)

Venint a pagar a la seu de l’Ampa.

Els que vulguen pagar a la seu de l’Ampa en efectiu, disposaran del següent horari:
dies 17,18 i 19 d’octubre de 9.00 a 9.30 i de 16.30 a 17.00. Avisarem pels mitjans
habituals una setmana avanç.

5.- COMANDA DE ROBA DEL COL.LEGI PER AL CURS 2016-2017.
Els dies 24, 25 i 26 d’octubre en horari de 9.00 a 9.30 i de 16.30 a 17.00, les famílies
podran passar a provar als alumnes i encarregar la roba de l’escola a la seu de l’Ampa.
La roba es pagarà en el moment d’encarregar-la i una volta siga rebuda s’avisarà als
interessats.
La roba esportiva que s’oferirà serà: samarretes grogues de mànega llarga i curta en cotó i
material tècnic, pantaló blau fosc curt en cotó i material tècnic, pantaló llarg de xandall i
jaqueta tipus forro polar color blau. Tota la roba duu el logo de l’escola i les samarretes són
molt recomanables per a les excursions.

6.- EXTRAESCOLARS 2016-2017
La plantilla amb l’oferta definitiva d’extraescolars per al curs 2016-2017 ja s’ha repartit i les
famílies tenen fins al divendres 22 a les 17.00 per a dipositar-la a la bústia de l’Ampa.
El dilluns 26 de setembre eixiran els llistats dels admesos en les distintes activitats. Cal
tindre en comte que si no hi ha prou nombre d’alumnes, no eixirà l’activitat i si hi ha un
nombre excessiu, serà necessari fer un sorteig per lletra.
Observacions:
L'activitat d'anglés amb l'acadèmia externa CAMPBELL, no l'organitza l'Ampa, nosaltres a
soles ens encarreguem de facilitar l'espai una volta està format el grup per les famílies
interessades. Si no hi ha prou espai a l'escola el grup que haja demanat l'activitat haurà
d'esperar-se a que hi haja aula per ordre de solicitud.
7.- PREPARACIÓ DE LES ELECCIONS DE LA NOVA JUNTA DIRECTIVA DE L’AMPA A
CEL.LEBRAR EN OCTUBRE.

L 'actual junta fa al mes d'octubre dos anys des que va ser elegida.
És per això que en la pròxima assemblea ordinària de 5 d’octubre, es convocaran les
eleccions per a la nova junta.
Els càrrecs a triar seran: president/a, vicepresident/a, secretari/a, tresorer/a i vocals.
El termini de presentació de les candidatures serà des del 6 d’octubre al 24 d'octubre.

Les formes de presentació de les candidatures poden ser dient-lo directament a qualsevol
membre actual de la junta, o bé deixar un paper a la bústia de l'Ampa amb el nom del
candidat i el nom també del seu fill/filla.
El 25 d'octubre es publicaran els candidats presentats pels mitjans habituals.
El dimecres 26 d'octubre serà el dia de la votació, en assemblea extraordinària. Els
candidats tindran l'oportunitat, si volen, d'exposar breument les seues idees abans de la
votació.
La nova junta començarà a treballar a la assemblea de novembre.

8.- PRECS I PREGUNTES.
- Expliquem a petició dels assistents el funcionament de l'escola matinera: és un servei
organitzat per la nostra associació per a la concil.liació de la vida familiar i laboral, que dona
la possibilitat a les famílies que ho necessiten de dur als xiquets/xiquetes a l'escola a partir
de les 8 del matí i que es pot pagar mensualment o a soles el dia que es necessita.

Finalitza la reunió a les 18:03.

