
 

ASSEMBLEA  ORDINÀRIA AMPA 2 DE MAIG DE 2018 

 

Comença la reunió a les 16.40 hores amb 5 persones. 

 

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

 

S'aprova l'acta després de realitzar la següent esmena: per error en l'acta del 13 

d'abril no es va especificar, en el punt 4 de vesprades de Juny i Setembre, que aquells que no 

són socis de l'AMPA que vulguen participar en les vesprades de Juny i Setembre hauran de 

pagar una matrícula de 5 euros. En el punt 4 també es modifica el preu de les vesprades de 

juny i setembre gràcies a la rebaixa final de Forcuin. Finalment són 54 euros de l'1 al 22 de 

Juny i 51 euros del 10 al 28 de setembre. 

 

 2- ESCOLA D'ESTIU: DECISIÓ SOBRE L'EMPRESA I CRITERIS D'INSCRIPCIÓ I 

FUNCIONAMENT. 

 

S'aprova que es realitze amb Forcuin. El lema serà “Selina, un camí d’aventures”. La 

ràtio màxima de xiquets serà 12 per a infantil i 16 en primària. Sempre hi haurà un mínim de 

2 monitors en el centre. Per a menjador han de ser mínim 15 alumnes. Hi haurà una eixida 

per setmana. Es pot venir dies solts, però si el dia solt hi ha una eixida és necessari avisar 

amb antelació i pagar una quota superior. 

 

L’alumnat que no siga socis de l’AMPA, haurà de pagar una matrícula de 5 euros per 

setmana i 20 euros pel mes complet. 

 

Els preus s’adjunten en la proposta de Forcuin. 

 

Per a l'any que ve es vol plantejar que la setmana de juny siga la setmana dels sentits i 

la relaxació amb esment exprés de no posar la música forta; a més de plantejar 2 eixides 

barates aqueixa setmana. Tot açò amb la intenció de molestar el menys possible als 

professors i permetre'ls treballar sense massa soroll. 

 

 3.-JORNADA DE PORTES OBERTES D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Es farà el 09 de maig, ja s'ha enviat circular i mail. 

 

 

4.-PARTIT DE FUTBOL ALUMNES, FAMÍLIES, MESTRES (25/05/18) 



 

Es passarà una circular i un mail convidant a tota la comunitat a participar el 25 de 

maig a les 17.00. 

 

5.-XANDALLS ANTICS AMB EL LOGO DE L'ESCOLA 

 

Es decideix per unanimitat que al setembre es vendran en la seu de l'AMPA en el 

mateix moment en que les famílies realitzen la comanda de la roba nova amb el logo del 

col·legi. 

 

Es vendrà xandal complet per 8 euros i les samarretes a 3 euros. 

 

Tota aquella roba que no s'haja venut es donarà per al mercat solidari de nadal. 

 

6.-PRECS I PREGUNTES 

 

El mes que ve es vol aprovar l'aportació de l’arener, tenint en compte que hi ha 3 

possibilitats (netejar, canviar l’arena 25 cm i canviar-la 50 cm). 

 

El CIM de Benimaclet (escola municipal de música) proposa llenguatge musical per als 

xiquets de 8 anys, 2 sessions 33 euros (si isquera grup amb un mínim de 8 alumnes en altres 

trams d'edat tb podria realitzar-se; però en els grups no es poden barrejar edats). També es 

va a oferir sensibilització musical per a primer i segon de primària, 2 dies a la setmana a 33 

euros al mes. 

 

Es demanarà a la Fundació d'Esport Municipal realitzar activitats esportives a través 

d'ells. Les activitats esportives poden ser en la nostra escola o bé en el poliesportiu de 

Benimaclet, segons ho decidisca el tècnic de la fundació. 

 

La reunió finalitza a les 18.20 hores. 


