
 ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA EL 26 DE SETEMBRE DE 2018 
 
 

 

Comença la reunió a les 17.15 hores amb 20 persones. 

 

1.- ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA 

Sí que hi ha gent amb intenció de participar en l'AMPA però ningú vol assumir la presidència 
a dia de hui, per resultar massa treball per a poca gent. Per això es decideix proposar 
canvis que afavoririen la participació de més gent i minorarien la càrrega de treball sobre la 
Junta Directiva. 

Es proposa crear comissions de treball que treballarien de forma independent i es 
coordinarien cadascuna d'elles directament amb President/a, Secretari/a, Tresorer/a. Així 
mateix es farà una reunió de l'AMPA cada 3 mesos, on les comissions aporten coses ja 
elaborades. 

Hui es decideixen les comissions i en la propera reunió el dimecres 24 d'Octubre a les 18:00 
cada comissió decidirà quines coses es mantenen i quines no, en funció de la prioritat i 
disponibilitat de la gent. Si no hi ha participació suficient per part dels pares i les mares, 
aleshores ningú es farà càrrec de la presidència de l'AMPA i haurà de dissoldre's l'AMPA. Si 
es dissol l'AMPA no hi haurà extraescolars, escola matinera, festes i moltes altres coses que 
organitza l'AMPA. 

 

Donada la gravetat de la situació, es decideix manar un mail i un whatsupp explicant la 
situació, convidant a la gent a participar en les diferents comissions i motivant perquè algú 
s'anime a prendre la presidència. 

La Junta actual es compromet a mantenir-se vigent aquest més, però si el 24 d'Octubre no 
surt una Junta renovada s'haurà de tancar l'AMPA. 

2.- PRECS I PREGUNTES 

La reunió finalitza a les 19.00 hores. La propera reunió es farà el dimecres 24 d'Octubre a 
les 18.00 de la vesprada. Es sol·licita aquesta hora per facilitar venir a les reunions a les 
persones que treballen fins a més tard. 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISSIONS PROPOSADES: 

1. CONCILIACIÓ  

✔Activitats extraescolars 

✔Escola matinera 

✔Escola de Nadal 

✔Escola de Pasqua 

✔Escola d'estiu 

✔Vesprades de juny i setembre 

✔Canguratge 

2. COMUNICACIÓ 

✔Comunicació i enllaç amb l'escola 

✔Gestió de la comunicació escola-famílies: circulars, cartells, whatsapp, 
correu electrònic,  

✔Web i xarxes socials  

✔Revisió textos valencià 

✔Revisió textos llenguatge inclusiu 

3. FORMACIÓ I CULTURA  

✔Projecte Hort escolar 

✔Gestió cursos Fampa 

✔Altra Formació 

✔Projecte Dia del Llibre 

✔Revista La veu del Carles 

✔Trobades d’Escoles en Valencià: assistència a reunions, coordinació 
professorat, dinamització… 

✔Tertúlies dialògiques 

✔Setmana cultural 

4. MENJADOR  

✔Gestió del menjador: enllaç, incidències, propostes, bústia, suggeriments 

 



5. ECONÒMICA  

✔Gestió econòmica 

✔Gestió subvencions 

✔Gestió fons solidari 

✔Recerca fonts d’ingressos 

✔Roba esportiva logo CEIP Carles Salvador 

✔Loteria Nadal 

6. L’ESCOLA QUE SOMIEM  

✔Avaluació i seguiment de les instal·lacions/infraestructures  

✔Gestió i seguiment del Pla edificant: futures obres de l'escola 

✔Propostes de millora 

✔Bústia de suggeriments 

7. FESTES  

✔Benvinguda a les noves famílies 

✔Solstici d’hivern - Nadal 

✔Falles 

✔Fi de curs 

✔Partit futbol famílies/alumnat/mestres 


