
 

ASSEMBLEA  ORDINÀRIA AMPA DIVENDRES 21 DE SETEMBRE DE 2017 

 

Comença la reunió a les 16.00 hores 16 persones. 
 
1.-  LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR. 

S'aprova l'acta anterior. 

 
2.- ORGANITZACIÓ DE LA VESPRADA DE BENVINGUDA ALS NOUS MEMBRES DE L’ESCOLA. 

Per petició dels nouvinguts que van vindre a la reunió, es farà el proper divendres 29 de setembre 

a les 16.30.  

David Juste es va oferir voluntari a ajudar en l’organització de les festes en l’escola. 

 

3.-ORGANITZACIÓ DEL COBRAMENT DE QUOTES DE SOCIS. 
  
Es passarà una circula informativa indicant les formes de pagament de la quota de l’AMPA: 

- En efectiu en Caixa Popular cal utilitzar el caixer automàtic (si no t’aclareixes, pot ajudar-
te el personal del banc). Si utilitzes la finestreta, cobraran una comissió de 3€. 

- Per transferència al compte de l’AMPA. 
- En efectiu en la seu de l’AMPA els dies 16 i 19 d’octubre de 09:00 a 09:30 i de 16:30 a 

17:00. Paz Viñals s’encarrega d’organitzar els torns de gent. 
 

Es recorda que per a la realització de les activitats d’extraescolars organitzades per l’AMPA cal pagar 
una matrícula de 25€. Els socis de l’AMPA queden exclosos del pagament de la matrícul.la. Una 
assegurança de FAMPA cobreix l’alumnat que participa en les activitats extraescolars. Per tal que 
els vostres fills puguen comptar amb aquesta cobertura, cal que sigueu socis de l’AMPA. 
 
  
4.-COMANDA DE LA ROBA DE L'ESCOLA PER AL CURS 2.017-2.018 
  
Enguany volem oferir gorres i bragues, endemés de les samarretes, pantalons i folre polar de tots 
els anys. La tenda actual ens manté el preu de les bragues i samarretes si fem un encàrrec de 50 
unitats.  
 
Víctor Pinto es presenta voluntari per demanar pressupostos en altres llocs. 
 
  
5.- CURSOS DE FORMACIÓ PER A PARES I MARES 

 

Per no decidir en junta els cursos que demanarà l’AMPA, Carolina Baile, s’ofereix a fer una enquesta 
indicant tots els cursos disponibles per tant que les famílies els trien. 
 



Es prepararà una circular amb els cursos de FAMPA VALÈNCIA, la POLICIA LOCAL DE VALÈNCIA i 
L’ESCOLA DE PARES DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. 
 
Recordem que els cursos són gratuïts, que tenen una duració d’una o dues sessions cadascú i que 
durant el curs, hi haurà una persona a cura dels xiquets i xiquetes. 
 
Es demanaran únicament els tres cursos que tinguen més de 10 persones interessades, 20 
persones en el cas de l’escola de pares. 
 

 

6.-PREGS I PREGUNTES 

 

• HORT ESCOLAR: Tant l’escola com les famílies, estan molt contents amb les activitats 
didàctiques que es fan a l’hort. Les visites guiades amb els alumnes i els treballs comunitaris 
i propis de l’hort, requereixen temps i dedicació. Actualment son només 5 famílies, 
necessitem col·laboració per portar endavant totes les activitats programades. Es proposa 
fer una circular explicant el projecte de l’hort invitat a les famílies a col·laborar en diverses 
tasques. No es necessari conèixer a fons els treballs de l’hort per col·laborar. 
 

• En el parc del carrer Assagador d’Alboraia van a ficar una hamburgueseria. Com aquest parc 
es l’unic lloc on els xiquets poden jugar a futbol tranquils, Inma Pons proposa fer un escrit a 
l’ajuntament per tal que no tinguen permís per ficar una terrassa fins que ens facen la zona 
esportiva en el solar de l’alqueria que tenim aprovada per votacions en Decidim VLC. Totes 
les persones voten a favor de presentar l’escrit el més aviat possible. 
 
 

• Parlarem amb el centre per tal que canvien el logo de l’AMPA en els seus escrits. 
 

 
La propera reunió serà el dimecres 11 d’octubre. 
 
La reunió finalitza a las 18.00 h.  
 


