
 

ASSEMBLEA  ORDINÀRIA AMPA DIMECRES 3 DE MAIG 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 D'ESTIU: DECISIÓ SOBRE L'EMPRESA I CRITERIS D'INSCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT. 

 

Es vota entre les empreses: Arc de Sant Martí, Top Trainers i Forcuin. 

 

Es decideix Forcuin per majoria. No han sigut votats: Arc de Sant Martí per ser més car ni 

Top Trainers perquè no té servei de menjador. Forcuin té una excursió a la setmana a un preu 

raonable, a més d'acabar a les 15.30 amb menjador i treballar amb Irco.  

Es decideix proposar a Forcuin que l'excursió més interessant estiga dins de la primera 

quinzena. 

 

Els presus de Forcuin són, mes complet 222 euros i amb menjador 411 euros fins a les 15.30. 

També està l'opció per setmanes i escola matinera. Enguany la temàtica és “la màquina del 

temps”. 

 

3.- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: APROVACIÓ DEL NOU QUADRE HORARI DELS ACTIVITATS PER 

Al CURS VINENT, PREPARACIÓ D'INSCRIPCIONS. 

El pròxim 17 de maig hi haurà una reunió per a parlar de les vesprades de juny i setembre, així 

com de les extraescolars de l'any que ve. 

Enguany en les inscripcions per a les extraescolars del curs 2017-18 es faran en juny, no 

podent realitzar cap canvi de les extraescolars triades fins a finals d'Octubre. Es prega 

responsabilitat a l'hora d'apuntar-se perquè les activitats tenen ràtios i el nombre de 

participants apuntats és molt important. Els nous matriculats i els nous de 3 anys rebran la 

planella juntament amb la matrícula del col·legi per a poder subscriure's dins del termini que la 

resta d’alumnes del centre. 

Açò es fa així per a facilitar la labor des de l'AMPA d'organitzar tan bé com siga possible les 

activitats. Cada vegada hi ha més activitats i més xiquets, augmentant així el volum de treball i 

resulta cada vegada més complicat tenir les activitats ben organitzades només amb els temps 

de setembre. 

A més de les activitats de l'any passat es proposa handbol (es proposa tenis i handbol al mateix 

temps, eixirà aquella activitat amb major nombre de participants) i voleibol. També es proposa 

'música i arts escèniques' tant per a infantil com para primària (la donarà Juan Pérez Pastor, xic 

en practicàs de segon de primària d'enguany). 



Es proposa realitzar una enquesta de satisfacció per a valorar les activitats de les extraescolars. 

S'arrepleguen certes queixes del ball infantil d'enguany, que seran tingudes en compte per a 

l'any que ve. 

4.- VA REUNIR AMB IRCO, EMPRESA DEL MENJADOR. CLAUS D'ACCÉS PER VORE EL MENU DE 

L'ESCOLA 

 

Per un error de comunicació no s'ha realitzat encara el taller i la xarrada. Per a poder realitzar 

qualsevol taller o xarra l'AMPA ha de dirigir-se a l'escola i conjuntament dirigir-se a Irco. La 

persona encarregada no ho va entendre així, a partir d'ara es realitzarà correctament. 

La pàgina web de Irco ha canviat i ara és necessari un usuari i una contrasenya per entrar 

a veure el menú del menjador. L'AMPA facilitarà les dades a l'escola perquè faça la distribució 

d'aquesta informació. 

5.- PRECS I PREGUNTES 

Es proposa fer una xarrada de "justícia alimentaria global", amb un mínim de 10 persones 

i una màxim de 30 persones. 

Comentar en el pròxim Consell Escolar: procurar estar alerta al fet que els monitors de 

menjador es dirigisquen als alumnes i alumnes en Valencià. 

Es proposa acceptar la petició de l'associació de veïns de Benimaclet per a arreplegar 

signatures, fora del col·legi, per a sol·licitar que en l'escola municipal tinguen aula de 2 anys. Si 

hi ha algun pare voluntari, podrà arreplegar signatures dels pares de la seua classe, però 

sempre fóra del col·legi. 

 

La pròxima reunió serà el dijous 1 de juny de 2017. 

La reunió finalitza a les 19.00. 

 


