ASSEMBLEA ORDINÀRIA AMPA DIMECRES 8 DE MARÇ DE 2017
Comença la reunió a les 16.40 hores. 7 assistents.
1.‐ LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
S’aprova l’acta anterior.
2.‐ FALLES (14/03/2017). REPARTIMENT DE TASQUES
Una setmana abans de falles cridem a l'ajuntament per a confirmar la sol∙licitud de la presència de
bombers per a la cremà de la falla. Per a la nostra sorpresa s'havia realitzat un sorteig al febrer per part dels
bombers per a veure a quins col∙legis acudien. Havien d‘haver‐nos comunicat els bombers abans del 29 de
febrer que segons el sorteig no ens corresponia tenir bombers per a la cremà de la Falla, per error no ens
van comunicar aquesta informació. De tot açò ens va informar Mireia Royo, cap de servei d‘educació de
l'Ajuntament de València.
El consell escolar decideix continuar la festa segons el previst, quedant la cremà sota la responsabilitat de la
directora. Per açò enguany es van augmentar les mesures de seguretat, posant més arena, més gran el
tancat i prohibint els petards d'aire, només els de terra.
Enguany es decideix demanar 50 dotzenes de xurros, una mica menys que l'any passat; a més de xocolate
sense lactosa i magdalenes sense gluten per a aquells xiquets amb necessitats especials d'alimentació. En el
cas que algú tinga alguna intolerància, per a l'any que ve, pot posar‐se en contacte amb l'AMPA perquè es
tinga en compte.
3.‐ TROBADES. (09/04/2017): ELECCIÓ DEL TALLER.
Es decideix fer un taller de pintar petjapapers de pedra. Les trobades seran el 9 d'abril en la plaça
de l'Ajuntament de València.
4.‐ CURS FAMPA (30/03/2017) “COM FOMENTAR L'AUTOCONTROL I LA TOLERÀNCIA A LA FRUSTRACIÓ EN
ELS NOSTRES FILL/FILLES”
Es redactarà una circular per repartir entre les famílies i un recordatori en tornar de falles.
5.‐ FORMES DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES AL CONSELL ESCOLAR.
Tant des de l'AMPA com algun dels membres del consell escolar es plantegen la conveniència que
aquelles mares i pares que vulguen informar‐se de com s’ha desenvolupant el consell i quins temes s’han
tractat, o bé aportar alguna idea, tinguen un mitjà fàcil d'accedir. En el passat Consell Escolar es va acordar
col∙locar en el Tauler d'anuncis del Col∙legi l'acta de cada reunió perquè puga llegir‐la qui ho desitge. Així
mateix es va decideix enviar un correu electrònic des de l'AMPA en el moment que se sàpia el dia de la
convocatòria de cada reunió, indicant els membres que són els representants dels pares i mares en el
Consell. D'aquesta manera, aquells que vulguen aportar alguna idea als membres del consell escolar ho
podrà fer a través dels pares i les mares que en formen part.
6.‐ FESTA FI DE CURS.
Es decideix per unanimitat fixar la data de la festa de finalització de curs de l'AMPA el divendres dia
16 de Juny de 2017.

Es presenten 2 empreses per a dur a terme les activitats de la festa de finalització de curs: Mathena
(empresa que ha realitzat la festa en els últims anys) amb un pressupost de 1565€ i Black and White
(pertanyent a un pare de l‘escola) amb un pressupost de 1400€, tots dos pressupostos sense I.V. A. Inclòs.
Tots dos ofereixen animació, discomòbil i 3 unflables.
Per majoria absoluta es vota a Black and White. Es planteja que innove amb algun joc i que hi haja un
animador més per a fer un circuit on els xiquets i xiquetes aprenguen tots els jocs tradicionals que es van
pintar al novembre. Així mateix es va a demanar llogar una nevera amb cadenat per a poder tenir les
begudes més fredes que altres anys.
Alguns assistents proposen portar un altre tipus d'animació més cultural, per a l'any que ve queda oberta
qualsevol proposta amb presuspuestos i dades concretes de la festa.
7.‐ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
7.1‐ Càrrec de matrícula als alumnes no socis.
Previ avís que no han pagat la quota de l'AMPA es procedeix a cobrar matrícula a aquelles famílies
que no són sòcies de l'AMPA.
7.2‐ Quadre horari de les activitats per al curs vinent.
Es presenten 2 empreses per a dur a terme les extraescolars de l'any vinent: Forcuin i Arc de Sant
Martí. Per majoria es vota a Forcuin donat que és entre 3 i 4 euros més barata cada activitat i a més sempre
ens han donat molt bon servei fins ara. S'acorda exigir un nivell d'anglès més alt que l'oferit en anys
anteriors, a canvi de pujar el necessari l'activitat d'anglès, mantenint els preus de la resta d'activitats.
Es mantindran les activitats individuals de ceràmica, música a mig dia i escacs.
7.3‐ Preparació de inscripcions. La escola de Pasqua es farà si hi ha una demanda de més de 8
xiquets de l’escola i un mínim de 15 sol∙licituds en total.
7.4‐ S’acorda fer l’extraescolar de juny i setembre en anglés amb Forcuin.
8.‐ PRECS I PREGUNTES.
8.1‐ Comissió de convivència: la comissió de convivència reprèn les tertúlies. La pròxima tertúlia
serà “La funció de la escola en la actualitat. Les nostres espectatives”. Conforme s'ha fet altres anys, primer
es donarà un text per a llegir en classe i després opinar sobre aqueix text durant la tertúlia. La data queda
pendent de concretar.
Es reprèn la idea del superheroi però encara falta donar‐li forma. Cada curs votarà els superherois triats i
eixiran 3 superpoders.
8.2‐ Vicenta Guijarro i Carolina Balle com a representants de l‘escola i l'AMPA respectivament es
reunixen amb el director territorial d’educació, investigació, cultura i esport, Don SantiagoEstañán
Vanacloig qui proposa llevar el barracó i no posar res en el seu lloc, ja que l’escola estava pensada per a 8
aules d'EGB i ara només són 6 de primària. Se li explica que una de les aules és perquè els de infantil no
estiguen en el barracó i l'altra s'ha destinat a informàtica. De la mateixa manera tampoc aprova l'obra del
menjador perquè suposaria obra nova i caldria complir la normativa actual sobre aquest tema. Així mateix
diu no tenir competència per a realitzar obres grans com l’ampliació del pavelló d'infantil i es compromet a
informar‐nos de a qui li competeix donat que l'organisme que ho portava fins ara ha desaparegut. Tan sols
es compromet a obrir una porta d'emergències en la part de darrere del pati i a reasfaltar la pista multiusos
d'esport.
8.3‐ Per a evitar que tornen a desaparèixer diners que de l‘habitació de l'AMPA es decideix endur‐
se’l sempre a casa, a excepció del canvi i tenir una caixa forta o similar amb cadenat per a guardar el canvi.

8.4‐ Fons solidari: enguany no hi ha hagut tantes aportacions com en anys anteriors i es creu potser
haja sigut donat per no haver posat sobres, atès que aquests faciliten donar‐li els diners als xiquets‐es. Per
tot açò, s'acorda ampliar el termini del fons solidari fins al 31 de març i repartir un sobre per família.
8.5‐ Consell Escolar: S'aprova la normativa europea respecte al plurilingüisme dinàmic i la fase en la
qual entra el nostre col∙legi. Es vota per majoria entrar en el nivell avançat 1. Les característiques d'aquest
nivell són: No hi ha anglès en 3 anys (en cap nivell). Castellà comença en primer de primària amb les
assignatures de religió o valors. A partir de tercer de primària hi ha una hora i mitja de competència oral
comunicativa. A més de l'assignatura d'anglès com a tal de 4 anys a sisè de primària. Així mateix es decideix
cremar la falla del col∙le però extremant les precaucions.
La pròxima reunió serà el jueves 6 d’abril de 2017.
La reunió finalitza a les 19.00.

