
 

 

ASSEMBLEA  ORDINÀRIA AMPA DIVENDRES 13 D'ABRIL DE 2018 

 

Comença la reunió a les 16.40 hores amb 4 persones. 

 

 1.-  LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR. 

 

S'aprova l'acta anterior. 

 

 2- TROBADES (29/04/2018) 

 

No hi ha voluntaris per a anar a la reunió del 18, anirà Roger. 

Betlem s'encarregarà de realitzar els braçalets de prova i de comprar el material. 

Hi ha poca participació però s'organitzarà per whatsup. 

 

 3.-PROPOSTES D'ACTIVITATS PER CELEBRAR EL DIA DEL LLIBRE 

L'AMPA ha demanat al claustre la seua col·laboració perquè els i les alumnes lligen el conte 

o narrativa que van fer en el sambori. De la mateixa manera s'anima a tots els familiars 

que així ho desitgen vinguen a participar, ja que l'any passat va ser un èxit. 

 

 4.-VESPRADES DE JUNY I SETEMBRE 

 

S'aproven les propostes de Forcuin ”Playfull english” de l'1 al 22 de juny amb un preu de 

60 euros. Es dóna l'opció d'eixir 16.30 o 17.00 previ avís en la inscripció de l'opció triada. 

El preu serà el mateix independentment de l'hora d'eixida triada. 

S'aprova “Playfull english” del 10 al 28 de setembre amb un preu de 57 euros, en les 

mateixes condicions que juny. 

 

 5.-EXTRAESCOLARES 

 

S'eliminen voleibol i handbol de la llista d'inscripció atès que l'any passat ja no van eixir. 

La possible impartició de solfeig des del CIM (Centre Instructiu Musical) de Benimaclet 

queda pendent que confirmen quan poden venir així com l'import i el nombre 

d'alumnes/as. 

 

 



 6.-COMPTES DEL FONS SOLIDARI 

 

L'any passat es va recaptar en total 328,80 euros. A alguns/es alumnes se'ls ha 

subvencionat el 100% de l'activitat i a uns altres parcialment, depenent de les necessitats. 

Malgrat que les activitats de cursos superiors són d'un preu elevat, s'ha pogut abastar a 

un nombre d'alumnes superior a l'any anterior. 

 

Enguany s'han recaptat 219,20 euros. 

 

 7.-PRECS I PREGUNTES 

 

Es confirma que hi ha escola d'estiu del 2 al 31 de Julio, en la següent reunió es aprovarà 

el pressupost. 

 

S'han trobat unes samarretes i uns xandalls amb el logo del col·legi (porten més de 5 

anys en el col·legi). Les samarretes s'han donat a la rondalla del col·legi, ja que enguany 

han entrat xiquets i xiquetes noves que no tenien samarreta amb logo per a portar al 

concert. En la pròxima reunió es decidirà què fer amb els xandalls. 

 

La reunió finalitza a les 17.50 hores 


