
 

ASSEMBLEA  ORDINÀRIA AMPA DIMECRES 30 DE NOVEMBRE DE 2016  
  

Comença la reunió a les 16.40 hores. 10 assistents.  
  
1.-  LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.  
 
2.- ORGANITZACIÓ FESTA DE NADAL 

 
2.1- REGALS SOL·LIDARIS: finalment són tots solidaris, quedant el repartiment així: 3 i 4 anys 
una caixa de llapisseres, per a 5 anys, 1er i 2n una borsa del ratolí Pérez per a dents i per 
a 3é-4t-5é i 6é una llibreta amb boli. 
 
2.2- RIFA I CISTELLA NADAL: s'estableixen 2 setmanes de venda de loteria i repesca en cas 
necessari. La cistella serà de Carrefour per a tenir opció de canvi en cas de necessitat per 
tipus de dieta del premiat. La cistella costarà 45 euros aproximadament. 
 
2.3-BEGUDA I PA: queda organitzat. 

 
3.- AMPLIACIÓ DE L'ALLOTJAMENT WEB 
Hi ha un error en la renovació del domini de la pàgina web, s'ha pagat doble i per tant ja tenim 
pagat també el domini de l'any 2018. 
Per unanimitat i votació a mà alçada s'aprova l'ampliació del domini de la web de 25 a 100 
megues, pagant 10 euros més. Es pagaran 39,98 euros a l'any. 
 
4.- CURSOS FAPA 
 
Cap curs ha sigut sol·licitat per més de 10 famílies, per açò es decideixen demanar els 2 cursos que 
més sol·licitats tenen, 8 famílies cada curs. Aquests són: "Educació emocional" i "Com fomentar 
l'autocontrol i la tolerància a la frustració en els nostres fils/els". Tots dos cursos són d'una sessió 
de 2 hores. 
 
5.- TROBADES 
 
Ens donen 500 paperetes a 1 euro. Nosaltres donarem 4 paperetes per família. Enguany hi ha 3 
models de samarretes depenent de la talla de la samarreta. El 12 de Gener ens donaran les 
mostres de les samarretes, tenint fins al 3 de Març per a realitzar la comanda. Ens donen 9 
calendaris que es donaran un a cada classe. Tot el relatiu als premis Sambori ho deixem a càrrec 
del col·legi; enguany es lliurarà entre el 26 i el 28 de Març. 
 
6.- ACTUACIONS REALITZADES EN RELACIÓ A la PROPOSTA DE *CREACIÓ D'UN ESPAI LÚDIC 
ESPORTIU EN PARCEL·LA Al COSTAT DE L'ALQUERIA LA PURÍSSIMA. 
Hem anat a les reunions de BENIMACLET ES FUTUR dels dies 10/11/16 i 01/12/16. 
També anàrem a la reunió informativa de la Junta de Districte de Rascanya per presentar el nostre 
pressupost participatiu (23/11/16). 
Es va introduir la proposta en la web de DECIDIM VLC. Si pasa la primera ronda (més de 30 vots i 
l’informe favorable de l’Ajuntament) es tornarà a votar per internet a partir del 24 de gener del 
2017. 



 

Tenim concertada una reunió amb el president de l’Associació de veïns de Benimaclet per 
demanar-li que recolçe la nostra proposta. 
Per reforçar la petició formal en l’Ajuntament, volem adjuntar amb la memòria, firmes demanant 
el parc esportiu i dibuixos dels xiquets i xiquetes de com els agradaria que fora el parc. S’enviarà 
una circular explicant-lo. 
 
7.- PRECS I PREGUNTES 
 
Hort escolar: Continuen fent eixides totes les classes excepte els de 3 anys. També han creat un 
panell de fotos amb les plantes de l'hort i voltants, així com de les eines que s'utilitzen en aquest. 
Alguns professors també estan realitzant treballs que s'exposaran en el panell. Així mateix, estan 
recopilant fotos per al bloc de l'hort. 
 
Altaveus per als festejos del col·legi: Juan Ramón Benlloch, pare que  s'encarrega de solucionar els 
problemes dels altaveus en els festejos, proposa comprar un altaveu combo per a solucionar el 
problema. S'aprova a mà alçada realitzar la compra com aportació de l’AMPA al col·legi, sempre 
que estiga dins del nostre pressupost. 
 
Es decideix posar per a aquest curs escolar les assemblees el primer dijous i dimecres lectiu de 
cada mes alternativament. De tal forma que la pròxima assemblea serà el dijous 12 de gener de 
2017 
 
L'assemblea finalitza a les 18:00.  


