ASSEMBLEA ORDINÀRIA AMPA DIJOUS 1 DE JUNY DE 2017
Comença la reunió a les 16.00 hores. 7 assistents.
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
S'aprova l'acta anterior.

2.- RESUM CONSELL ESCOLAR

Es demanen els permisos per a l'escola d'estiu, vesprades de juny i festa fi de curs.

S'aprova l'horari especial que se sol·licita tots els anys, de 9 a 12.30 i de 15.00 a 16.30.

El contingent per a les noves inscripcions en el col·legi està cobert. Aquells xiquets amb el risc
d'inclusió que tinguen un germà, el germà entrarà automàticament, atés que la ràtio en
València és inferior al nacional, 30.
Per a les beques de transport i menjador es fa un esborrany de la sol·licitud de la beca i cada
família que ho sol·licite ha de donar a acceptar per a tornar a sol·licitar-ho cada any.

Des de l'AMPA es transmet la inquietud d'algunes famílies respecte a alguns dels monitors de
menjador que no es dirigeixen en valencià als xiquets en hores de menjador. El centre respon
que, si bé és cert que hi ha 2 monitors-as que no parlen molt valencià, sí que estan fent un
gran esforç per parlar-ho cada vegada més.
La reforma del cablejat, entorn de 8.000 euros està prevista per a fer-la al juliol.

La Conselleria està pendent de regalar unes caixes de fruita per a l'alumnat i així promocionar
la ingesta de fruita.
S'anuncia el nou canvi de l'equip directiu per al pròxim any.
3.- CARTA DE LES FAMILIES DE PRIMER DE PRIMARIA

Finalment la mare decideix no realitzar cap petició per carta.
4.- FESTA DE FI DE CURS. ORGANIZACIÓ

Ja està reservat i signat amb Juan Ramón. Finalment no hi haurà algú explicant els jocs
tradicionals que hi ha en el pati, es convida a algun pare o mare a fer-ho. Sí que hi haurà un
taller de circ i unes estovalles blanques amb ceres per a pintar. També portaran 2 neveres.
Es cobrarà, com es va fent des de fa anys, 5 euros als no socis i 2 euros als antics alumnes. Els
socis de l'AMPA i els seus acompanyants no paguen (avis, pares, mares i parelles dels
mateixos o aquell que tinga la custòdia de l'alumne-a).

5.-ACTIVITATS EXTRAESCOLARES: INSCRIPCIÒ, SITUACIÒ D'USUARIS D'EXTRAESCOLARS NO
SOCIS DE L'AMPA

Es recorda que aquells no socis que no han pagat l'AMPA, previ avís de la situació per escrit,
han de pagar una matrícula a Forcuin de 25 euros.
Es recorda que les activitats de migdia, especialment les que no es fan amb Forcuin, no
depenen directament de l'AMPA.
Per a escacs s'arreplega la sol·licitud en secretaria, la resta s'enviarà al costat de la circular
d'extraescolars.

En el cas que en una activitat hi haja massa gent es procedirà a un sorteig per a determinar
qui no pot anar a aqueixa activitat, puguen o apuntar-se a qualsevol altra. Açò es decideix
després d'una votació on hi havia 3 opcions: 1a opció: que tinguen prioritat aquells alumnes
que porten fent l'activitat diversos anys (1 vot). 2a opció: que tinga prioritat aquells que
lliuren la sol·licitud primer, per ordre d'entrada (2 vots). 3a opció: triar per sorteig (4 vots).
6.-XARRADA INFORMATIVA CAVAS PER LA PREVENCIÓ I DETCCIÓ DEL ABÚS INFANTIL.
Es realitzarà el 14 de juny de 16.30 a 18.00.

7.-FORMACIÓ ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE I GRUP D'ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT

Es passarà una enquesta per a veure el nombre de famílies interessades a acudir al curs. Així
mateix es donarà en el sobre de matrícula perquè les noves famílies també puguen opinar.

Respecte al grup d'acolliment es parlarà en la pròxima reunió quan puga venir algú de
l'associació a explicar-ho.
8.-HORT ESCOLAR

Enguany és el primer any que s'encarreguen alguns pares de la classe de 5 anys.

Com a balanç final estan molt contents, tant de l'acceptació, com de la participació per part
dels mestres, que han col·laborat molt. La idea era que els xiquets foren els protagonistes, i
així ha sigut. Els xiquets i les xiquetes han regat, plantat, han posat les canyes per a subjectar
les tomaques, etc. També han anat posant tot el procés en un mural del col·legi.
Les idees d'actuació per a l'any que ve són les següents: reduir el grup de 2 a 1 classe. Açò
suposa més treball per als pares col·laboradors, per això per al pròxim any se sol·licitarà
l'ajuda d'un o dos pares-mares per anar a la visita. Així de pas es compleix un altre objectiu,
implicar més a les famílies, avis i àvies inclosos. A més de plantar i arreplegar volen doblegar el
cicle de la planta, de tal forma que vegen tota l'evolució i els beneficis del seu treball. De la
mateixa manera també volen fer en el col·legi el planter i les llavors.
Per a millorar la comunicació ens avisaran cada vegada que es pose alguna cosa nova en el

mural sobre l'hort, per a penjar-ho en la web del col·legi. De la mateixa manera es considera
suficient la informació que posen els professors, bé en el blog del col·legi o bé per mail a la
seua classe.
Es planteja fer una festa de l'hort el 18 de juny, dia de reg.
9.- REUNIÓ AMB IRCO, EMPRESA DEL MENJADOR.
Es farà al curs que ve.
10.- PRECS I PREGUNTES
No hi ha cap.

La propera assemblea serà el dimecres 5 de juliol de 2.017.
L'assemblea finalitza a les 17:30

