ASSEMBLEA ORDINÀRIA AMPA DIJOUS 6 D’ABRIL 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.-

ESCOLA DE PASQUA.

Al final hi ha apuntats 30 xiquets, 2 de fora i 28 de l'escola. Es decideix fer l'escola malgrat que la
responsabilitat és íntegra i exclusivament de l'Ampa. Paz Viñals queda encarregada d'obrir, tancar, posar
l'alarma i supervisar en cas d'incidències.
3.- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: CARREG DE MATRÍCULA ALS ALUMNES NO SOCIS, QUADRE HORARI DE LES
ACTIVITATS PER Al CURS VINENT, PREPARACIÓ D'INSCRIPCIONS.
Es procedeix al càrrec de 3 matrícules de alumnes no socis de l’AMPA.
Per al quadre d'horari es proposen alguns canvis:
• Anglés serà amb Forcuin prèvies sol·licituds d'un nivell d'anglés mínim, com assegurar
que als 12 anys estiguen capacitats per a presentar-se a un nivell de Cambridge A2.
• Hi ha 2 grups vacants de Campbell per a migdia, si ben una de les vacants ja fou
sol·licitada pels quals actualment cursen primer.
• A migdia no hi haurà anglès per a infantil.
• Infantil a migdia podrà triar com a màxim una activitat, teatre o música.
• Dimarts i dijous es proposarem tenis i handbol, l'activitat que més apuntats tinga, es
quedarà. El handbol amb opció de jugar amb el CHM València (Club Hanbol M València)
els caps de setmana.
• S'afegirà l'opció de música a la vesprada.
4.- VESPRADES DE JUNY I SETEMBRE.
Hi han dos propostes: empresa Arc de Sant Martí amb un cost de 85 € i Forcuin amb un presupost de 65 €,
ambdues en anglés.
Després de 5 abstencions i 6 a favor de Forcuin, es vota realitzar-ho amb Forcuin.
5.- TROBADES D'ESCOLES EN VALENCIÀ.
S'acorden els torns per a estar en la carpa i l'organització del material.
Cost total de l'activitat 79'76 euros IVA inclòs.
6.- CELEBRACIÓ DIA DEL LLIBRE.
Es fan diverses propostes: Elisa Matallín, Rosi Cózar i Berenar de contes, però es descarten pel seu alt cost,
superior a 300 € i Kids & us, que es descarta per ser en anglés.
Decidim preguntar als alumnes guanyadors del premi Sambori si poden llegir les redaccions i intentar
organitzar una vesprada de lectura amb les famílies del col·legi el dijous 27 d'abril.

7.- REUNIÓ AMB IRCO, EMPRESA DEL MENJADOR:

Anna Sanz ha contactat amb IRCO i està pendent de concretar les dates per a tenir les reunions amb ells.
Una per a l'explicació de l'activitat del menjador i una altra perquè ens donen les receptes que més èxit
tenen entre els alumnes.
8.- PRECS I PREGUNTES.
Ha eixit la convocatòria de la subvenció per a AMPA’s i Anna Sanz i *Pachi Balaguer es presenten voluntaris
per a preparar la sol·licitud.
La pròxima reunió serà el dimecres 3 de maig de 2017.
La reunió finalitza a les 19.00.

