
ASSEMBLEA ORDINÀRIA AMPA DIVENDRES 03 DE NOVEMBRE DE 2017  Comença la reunió a les 16.30 hores 13 persones.  
 1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR. 

S'aprova l'acta anterior amb una excepció. En l'acta de l'11 d'octubre en precs i preguntes es va comentar la possibilitat de posar un tendal al pati per protegir del sol. Aquesta proposta es va a comunicar al col·legi per conèixer la seua opinió. 
 2.- CONSELL ESCOLAR. 
S'informa sobre el nou equip directiu. Enguany la logopeda passa a temps complet, per augmentar les necessitats de la mateixa al centre. Actualment encara no hi ha un professor o professora en religió perquè tenim a una nova professora de religió compartida, que actualment està de baixa i encara no hi ha substituta per a la mateixa. Actualment tot l'alumnat dóna valors. 
Hi ha 42 beques de menjador, en diferent percentatge segons corresponga.  
El dia de les eleccions al Consell Escolar pot haver-hi un interventor de l'AMPA, sempre que aconseguisca 10 signatures. Per estar en la taula electoral es farà per sorteig, en el cas de no poder acudir podran presentar-se voluntaris. Ana Barragán, Diana Navas i Ana Grijalbo s'ofereixen com a voluntàries en cas de necessitat. 
Gràcies als 160 euros per alumne obtinguts per la xarxa de llibres de primer i segon, s'ha aconseguit molt material no fungible que romandrà per als cursos propers. El Consell anima a que tot l’alumnat estiga apuntat en la xarxa llibres. 
Arran de la proposta de l'AMPA de posar un tendal al pati, a més de ser una necessitat ja contemplada anteriorment pel col·legi, es decideix, des de Direcció, fer un escrit sol·licitant a l'ajuntament un sostre que protegisca tant del sol com de la pluja. 
Se sol·licita des de l'AMPA oferir l'escola de Nadal. S'acorda fer primer una enquesta per veure quanta gent necessitaria el servei de l'escola de Nadal en el nostre col·legi. En el cas que hi haja un nombre suficient de xiquets i xiquetes, 15 mínim, de l'escola, que ho sol·liciten, llavors s’aprovarà l'escola de Nadal. 
Quan es forme el nou Consell Escolar es reprendrà la comissió de convivència. 
Des de Direcció es proposa organitzar alguns esdeveniments puntuals en comú AMPA i col·legi (dia del llibre, setmana cultural,..). Anna Sanz serà la persona encarregada de coordinar-se amb el centre. 
 3.-ESTABLIMENT DIES DE REUNIÓ. 
Es fa una votació per veure els dies de preferència per fer les reunions: 
Dilluns 1 vot, dimarts 1 vot, dimecres 8 vots, dijous 4 vots, divendres 9 vots. 
Es decideix alternar dimecres i divendres, així com establir ja els dies de les reunions per a aquest curs escolar que queden així: 
1 de desembre, 10 de gener, 2 de febrer, 7 de març, 13 d'abril, 2 de maig, 1 de juny i 4 de juliol. 
Al final de cada reunió s'establiran els punts principals de l'ordre de la següent reunió perquè la gent puga aportar idees i pressupostos dels temes a tractar. 
 



 4.-ACCIÓ REIVINDICATIVA CONTRA EXCREMENTS EN EL PARCS INFANTILS 
Després de parlar amb Direcció, estan d'acord en participar activament en aquesta acció reivindicativa. Durant l'hora de valors tots els cursos participaran en la creació de targetes, pancartes i cartells per a les caques. Nota: s'ha fet un estudi de les caques per metre quadrat trobades abans i després de posar un dispensador de bosses de caques al costat de les papereres. S'ha comprovat que el nombre de caques ha descendit després de posar el dispensador. Es podria sol·licitar posar un dispensador de bosses de caques en aquest parc.  
El dia de l'acció reivindicativa es farà al parc del carrer Poeta Altet entre l'11 i el 15 de desembre. Amb ànim de treballar també valors positius, es donarà una targeta a cada amo de gos que trobem, felicitant-lo per la seua presumpta bona acció i donant-los les gràcies per haver recollit els excrements del seu gos; així com per no deixar que el seu gos entre a la zona infantil. 
En el cartell es poden recordar totes les ordenances municipals que s'incompleixen en passejar aquí als gossos, deixar els excrements i entrar en zona de jocs infantil amb gossos (Sara Moltó aportarà la informació concreta sobre aquest tema). 
 5.-MERCAT DE ROBA DE SEGONA MA 
Conchi planteja la possibilitat de fer un dia de venda de roba de segona mà en el canvi d'estació. Falta preguntar a Direcció si és possible crear un mercat ambulant de roba de segona mà, tenint en compte que és una activitat mercantil. Es recorda que actualment ja existeixen en el col·legi formes de donar la roba que està en bon estat, concretament ara en nadal es pot donar la roba a la fundació GLORR. El mercat de roba de segona mà es plantejaria per al canvi d'estació a primavera. 
 6.-PRESUPOSTOS PER LA FESTA DE NADAL 
Les professores d'infantil proposen ampliar la visita dels patges a la vesprada anterior a la festa, amb l'objecte que els xiquets i xiquetes pugen gaudir més dels patges i repartir millor el temps que els patges estan amb cada classe. Es vota per majoria que s'accepta la proposta. Enguany els patges vindran el dia anterior, a la vesprada, per repartir els regals a 3 i 4 anys i el dia de la festa per repartir a 5 anys, primer i segon de primària. 
Els regals són: gorres amb el logo de l’escola per 3 i 4 anys, ratolins per a les dents per 5 anys, llibretes de la protectora d'animals per 1er i 2on, polseres de la protectora d'animals per 3er,4t,5é i 6é. 
Loteria: l'any passat es van demanar 1300 participacions i es van vendre totes. Per tot això enguany es decideix sol·licitar 1400 participacions de 2,40 euros amb un benefici de 0,60 euros per papereta. Mari Carmen s'encarrega de la loteria juntament amb la col·laboració de Carolina Baile, Ana Mañes, Ana Llorca, Anna Sanz i Paz Viñals. Es posarà a la venda la setmana del 13 al 17 a les 9, 16.30 i 17.30. 
7. SUBVENCIÓ PER PART DE L'AMPA A L'ESCOLA 
S'aprova donar diners per a la compra de cèrcols i corda per jugar a migdia. 
S'aprova donar diners per a la pintura necessària per al mural que va a realitzar infantil en la tanca del parc d'infantil. 
La resta de la donació queda pendent de decidir en funció del que responga Conselleria sobre la proposta de tenir una zona amb coberta d’ombra al pati. En el cas que ens concedisquen la coberta, els diners de la subvenció aniran per a altres finalitats. El destí fonamental que proposa l’escola és renovar la biblioteca (3 prestatgeries grans i 2 xicotetes, entorn a 640 euros. Llibres entre 500 i 1000 euros. Altres propostes són: jocs tradicionals de fusta per al migdia i encoixinar i protegir les 10 columnes del porxo (entorn a 500 euros). 
 



 8.-SUBVENCIÓ PER PART DE L'AMPA D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
A partir d'ara, quan a una activitat li falte un alumne/a per a que puga sortir i siga rendible l'activitat (és a dir 7 inscrits en comptes de 8), l'AMPA sufragarà les despeses d'una inscripció durant el primer mes, a l'espera que al llarg del primer mes s'apunte més gent. En el cas que passat el primer mes no s'apunte ningú més, els integrants de l'activitat podran decidir si continuen amb una quota més alta o bé es tanca el grup i s'apunten a altres activitats ofertades. 
 9.-RESULTAT ENQUESTA CURSOS FAMPA I POLICIA LOCAL 
11 famílies han contestat a l'enquesta. Es van a sol·licitar els 3 cursos més demanats que són 

1. Millora de l'atenció i concentració. Recursos i eines (7 vots) 2. Educació emocional (6 vots) 3. Seguretat en internet per a pares i mares (7 vots)  
Es farà un curs sobre el Consell Escolar, parlarem amb Fampa per decidir dia. 
No podem demanar l’escola de pares de l’Ajuntament perquè tenim només 4 sol·licituds. 
Resultats de l’enquesta adjunts a la fi d’aquest document. 
 10.-TALLER ASSOCIACIÓ LAMBDA 
Anna Sanz proposa portar un taller sobre diversitat sexual, familiar i de gènere, que té un cost de 100 €, que realitza l'associació LAMBDA. Primer es farà una enquesta per saber quanta gent hi ha interessada, informant que el taller pot arribar a tenir un cost màxim de 3 euros en funció de la gent interessada.  
El taller es realitzarà en el cas que tinga un mínim de 20 persones interesades. 
 11.-CURSOS DE VALENCIÀ 
Es proposa un curs de valencià de 50 hores de formació, amb un cost inicial per persona de 40 euros. Es necessita un mínim de 15 persones per a dur a terme l’activitat. L'AMPA es comprometria a subvencionar-ho amb 150 euros, quedant per tant un preu màxim de 30 euros per persona. 
 12.-FORMACIÓ ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE-COMISIÓ MENJADOR 
Va tenir una participació d'entre 10 i 15 persones, la valoració del curs va ser molt bona. L'últim dia es va convidar a l'empresa de menjador, IRCO, i a la junta directiva de l’escola, els qui van respondre amablement a totes les possibles inquietuds. 
Des de la Junta Directiva es va explicar que ja hi ha una comissió de menjador dins del Consell Escolar, encara que potser poc dinamitzada actualment. Es proposa crear una Comissió de Menjador però, atès que ja existeix, es decideix mantenir l'actual Comissió de Menjador, composta per membres del Consell Escolar, però amb major dinamisme. 
 13.-PRECS I PREGUNTES 
La persona encarregada d'anar a les reunions de les trobades d'escoles en valencià ja no pot anar enguany a les reunions. Es necessita un voluntari o voluntària per anar a les reunions d'aquesta associació. Es reuneixen una vegada al mes, d'abril a octubre, a les 6 de la vesprada (les reunions duren menys d'una hora). Necessitem algun col·laborador o col·laboradora. Us animem a participar atés que en l'actual reunió ningú pot fer-se càrrec. Per favor poseu-vos en contacte amb l’AMPA, bé mitjançant algun membre de la junta o bé 



mitjançant el correu electrònic de l'AMPA (Carles.salvador.ampa@gmail.com). Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 
 
PRINCIPALS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA DE DESEMBRE: 
 PREPARACIÓ DE L’ESMORÇAR – COLABORACIÓ DE LES FAMÍLIES 
 ELECCIÓ DE LA FESTA DE FI DE CURS – PORTAR PROPOSTES PER CONTRACTAR LA FESTA 
 
La reunió finalitza a les 19.00 hores 



 


