
 

ASSEMBLEA ORDINÀRIA AMPA DIJOUS 8 DE FEBRER DE 2017 
 Comença la reunió a les 16.40 hores. 12 assistents. 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
S'aprova l'acta anterior, amb l'esmena que l'inici de les votacions per internet dels presupost participatius no començen el 24 de gener, sino el 7 de febrer. 
2.- FONS SOLIDARI 
Es decideix no comprar sobres i comprar una guardiola on no es veja els diners que hi ha. 
3.- TROBADES (VENDA DE RIFA I SAMARRETES) 
La venda de rifa i samarretes serà del 20 al 23 de Febrer, a les 9.00, les 16.30 i 17.30. 
4.- CARNESTOLTES  S'habilitarà una aula per a fer les disfresses qui vulga en l’escola. 
5.- FALLES. LEMA DE LA FALLA I REPARTIMENT DE TASQUES 
Ja estan demanats els permisos als bombers i la neteja. Serà el 14 de Març.  
Com sempre, hi haurà xocolata, xurros i bunyols.  
Només es presenta un lema per a la falla, que es aprovat per majoria:  "1, 2, 3, acció.....". 
6.- HORT ESCOLAR 
En el consell escolar es va comentar que el claustre de professors està molt content amb els treballs en l'hort amb els xiquets (sisé i tres anys no van). S'estan realitzant moltes activitats i van a intentar trobar un buit per a posar en el blog totes les activitats que realitzen. 
7.- ACTUACIONS REALITZADES EN RELACIÓ A la PROPOSTA DE CREACIÓ D'UN ESPAI LÚDIC ESPORTIU EN PARCEL.LA Al COSTAT DE LA ALQUERIA LA PURÍSSIMA. 
S'ha obert el vot per internet. Els dies 15-16 i 20-1 s'habilitarà un ordinador en l'AMPA perquè s'inscriga des del col·legi qui vulga. Es poden arreplegar cites fins que ens donen cita amb Ribó. 
8.- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: CÀRRECS DE MATRICULA ALS ALUMNES NO SOCIS, QUADRE HORARI DE LES ACTIVITATS PER Al CURS VINENT, PREPARACIÓ D'INSCRIPCIONS. 
Cada any resulta una mica més treballós portar les activitats extraescolars per la gran afluència i gran oferta. Per a facilitar el treball al responsable d'AMPA, es planteja que ho porte en el màxim possible una sola empresa. Per a l'any que ve es respectaran algunes activitats individuals com a ceràmica, escacs i música, ceràmica. Es reduiran les activitats a mig dia i l'anglés es portarà amb la mateixa 



empresa que se seleccione per a portar tot. Se cercarà informació de diverses empreses per a decidir una per a l'any que ve. 
Enguany s'han actualitzat les llistes dels xiquets a ordinador per als professors, es va a sol·licitar que ho continue fent Jani a mà. 
Es va a passar la informació a aquells que no han pagat la quota de l'AMPA i estan en algunaactivitat extraescolars, perquè paguen la matrícula (previ recordatori de si volen pagar la quota de l'AMPA en 10 dies). 
A partir d'ara les baixes de les extraescolars hauran de comunicar-se abans del dia 25 d'aqueix mes. Per a l'any que ve proposa apuntar-se a les extraescolars per a un trimestre sencer. Açò evitarà el gran nombre d'altes i baixes que s'han produït al llarg de tot l'any, evitant el trastorn i canvi que açò suposa. 
9.- ESCOLA DE FALLES I PASQUA. 
Se sol·licitarà a Forcuin el pressupost de l'escola de pasqua. S'enviarà una circular i en cas que siguen 15 o més xiquets-as, es realitzarà l'escola. 
10.- FUNCIONAMENT CORREU Electrònic (carles.salvador. extrescolars@gmail.com) 
S'ha creat un correu electrònic de les extraescolars, tindrà un drive associat per a poder posar tota la informació actualitzada. 
11.- CONSELL ESCOLAR 
Ens donen permís per a la festa de Falles i realitzar l'escola de Pasqua. 
L'escola tè un benefici al voltant de 4.000€, dels quals 970€ són per despeses de llibreria, 2.120€ per formació, 247€ a activitats de millora i 120€ a cables. Hi ha un benefici d'anys anteriors de menjador que es vol invertir en canviar el cablejat d'internet, atés que actualment és insuficient la línia que hi ha per al volum d'ordinadors i tablets. 
11.- PRECS I PREGUNTES 
Es planteja una reunió amb Irco per a conéixer el funcionament de menjador. També es va a sol·licitar a Irco un taller per a pares on mostraran i cuinaran algunes receptes que es fan en el menjador. Anna Sanz queda encarregada de parlar amb Irco. 
La jornada de portes obertes de les extraescolars serà el 5 d'Abril. Es parlarà amb l'adreça del col·legi per a intentar fer coincidir aquesta jornada amb la jornada de portes obertes del col·legi per als nous alumnes. 
L'assemblea finalitza a les 19:00 


