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CURS 2020-2021 

 

 

 

 

DATA: 14 d’octubre de 2020 

LLOC: Jardins de Vivers 

HORA: A les 15 h. 

ASSISTÈNCIA: Nicole Díez, Fernando Citores, Consuelo Sebastián, Empar 

Peiró, Laura Facius, Laura Martínez, Sara Picazo, Alexia Grau, Raquel 

Gabaldón, Laura Pelejero y María Maroñas. Excusa la seua assistència Isabel 

Martínez. S’adjunta full d’assistència.  

 

Primer punt: LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

Queda aprovada per unanimitat. 

 

Segon punt: PLANIFICACIÓ ASSEMBLEA GENERAL 

- Es posa la data del dijous, 5 de novembre, en primera convocatòria a les 

16.15 h i en segona convocatòria a les 16.45 h. S’intentarà obtenir el 

permís de la direcció del centre per realizar l’assemblea en el pati del 

col·legi, per les circumstàncies de la pandèmia. 

 

- L’ordre del dia de l’Assemblea serà el següent: 

o Lectura i aprovació de l’acte anterior 

o Balanç econòmic i pressupost per al curs 2020-2021 

o Ratificació de vocals 

o Projectes d’activitats 

o Creació de comissions 

o Projectes d’inversions 

o Precs i preguntes 

 

- Prèviament conformarem una campanya de comunicació i informació per 

propiciar l’assistència a l’assemblea i la participació en les activitats de 

l’AMPA. 

 

ACTA JUNTA ORDINÀRIA 
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Tercer punt: RENOVACIÓ CÀRRECS 

La proposta de vocals de la Junta de l’AMPA per presentar-la en l’Assemblea 

General per a la seua ratificació és la següent: 

- 1r Infantil: Alexia Grau Tomás / Jordi Camarasa 

- 2n Infantil: Laura Pelejero Pérez 

- 3r Infantil: Laura Facius Rubio / Sara Picazo 

- 1r Primària: María Maroñas Martín 

- 2n Primària: Chelo Sebastián (vicepresidenta) 

- 3r Primària: Nicole Díez (presidenta) / Sergio Sahuquillo 

- 4t Primària: Empar Peiró (secretària) / Raul García 

- 5é-A Primària : Raquel Gabaldón 

- 5é-B Primària: Laura Martínez Pla 

- 6é Primària: Fernando Citores (tresorer) / Isabel Martínez 

D’una altra banda, l’actual presidenta de l’AMPA, Nicole Díez, anuncia la 

renovació del nucli directiu per al curs 2021-2022 amb el propòsit de trobar 

candidats per al relleu i, si és el cas, aprofitar aquest curs per a introduir-los en 

les tasques de direcció. Així es farà saber en l’Assemblea General. 

 

Quart punt: PROJECTES PER AL CURS 2020-2021 

La Junta de l’AMPA proposarà aquests projectes principals: 

- Aconseguir de l’Ajuntament de València la incorporació al col·legi del 

terreny que mitjançava entre el Punt d’Encontre Familiar i la nostra 

escola. Amb aquesta actuació es pretén: 

o disposar d’espai per repensar l’hort escolar 

o disposar d’una porta d’entrada i eixida directa als Jardins de 

Vivers. 

- Condicionar una aula oberta, és a dir a l’aire lliure, preferiblement en 

l’espai que ara s’ocupa com a pàrquing. 

Les limitacions que imposa la pandèmia COVID-19, impossibilita dur endavant  

línies d’actuacions consolidades com ara les de convivència o d’enriquiment 

curricular, és a dir: Fira de Nadal, Festa de la Primavera, Festa de fi de curs, 

l’excursió de famílies a indrets d’interés paisatgístic o cultural, visita i xerrada 

d’escriptors o personatges rellevants. Intentarem trobar propostes alternatives i 

innovadores. La primera: 

- Implantació d’un concurs de relats amb premi atorgat per l’AMPA 

També proposarem: 
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- Per equiparar el regal de l’agenda escolar en Primària, regalar saquets 

per a l’esmorçar en Infantil. 

Dins de l’apartat d’inversions en infraestructures proposarem: 

-  estudiar la subvenció de sistemes d’oxigenació de les aules 

alternatius a l’obertura de les finestres en hivern. 

D’una altra banda, volem demanar més accesibilitat a les instal·lacions del 

col·legi per part de les famílies fora de l’horari escolar, especialment els dissabtes 

al matí, perquè puguen celebrar-se competicions escolars o atendre millor l’hort, 

o fer un cine-fòrum, per exemple. Això, és clar, quan s’alcen les limitacions per 

la pandèmia. 

 

Cinqué punt. EXTRAESCOLARS 

S’annexa quadre de les extraescolars que s’havien propossat per aquest curs: 
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S’informa que passat el termini de sol·licituts d’extraescolars, únicamente ixen 

endavant els grups de: 

- JOC I REFORÇ. Divendres de 15.00 h a 16.30 h) 

- MÚSICA, en els següents grups: 

o 1r Infantil: Divendres de 15.00 h a 16.30 h) 

o 2n Infantil: Divendres de 15.00 h a 16.30 h) 

o 1r Primària: Dilluns i dimecres de 16.30 h a 17.30 h) 

o 4t i 5é de Primària (dilluns i dimecres de 16.30 h a 17.30 h) 

Totes les classes s’impartiran en l’aula del curs respectiu excepte el grup de 4t i 

5é de Primària que realitzaran les classes de manera conjunta, respectant la 

distancia de seguretat, en el saló d’actes del col·legi. 

Per vigilar les portes del col·legi es proposa novament a Olga, com en anys 

anteriors. Aquest curs el pagament seria de 75€ al mes. 

 

Sisé punt. PRECS I PREGUNTES 

Es pregunten i es resolen dubtes dels recentment incorporats a l’AMPA sobre el 
funcionament d’aquesta associació i del col·legi, en general. 
 

Sense més assumptes que tractar, s’alça la sessió. 

 

 

      

 

Empar Peiró        Nicole Díez 

SECRETÀRIA       PRESIDENTA 

 


