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CURS 2020-2021 

 

 

 

 

DATA: 3 de novembre de 2020 

LLOC: En línia amb Google Meets 

HORA: 15 h 

ASSISTÈNCIA: Alexia Grau, Jordi Camarasa, Laura Pelejero, Sara Picazo, 

María Maroñas, Chelo Sebastián, Nicole Díaz, Empar Peiró, Raul García, Raquel 

Gabaldón, Laura Martínez, Isabel Martínez, Laura Facius i Fernando Citores. 

 

Primer punt: LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

Queda aprovada per unanimitat. 

 

Segon punt: MODIFICACIÓ CELEBRACIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL 

Davant l’estat d’alarma per la COVID-19 i la recomanació de FAPA-València de 

no realitzar assemblees presencials, la Junta Directiva aprova ajornar la 

celebració de la seua Assemblea General, prevista per al 5 de novembre, al 

dijous 12 de novembre i celebrar-la en modalitat en línia. 

S’acorda enviar un correu informatiu a tots els socis i sòcies amb la dita 

informació i la documentació necessària de les qüestions a votar per poder 

emetre el seu vot per correu amb antelació a la reunió, que es realitzarà per la 

plataforma Google Meets, a les 18.30 h en primera convocatòria i a les 19 h en 

segona convocatòria.  

 

Tercer punt: COMPTES I PRESSUPOST A PRESENTAR EN L’ASSEMBLEA 

GENERAL 

El tresorer informa dels comptes del curs 2019-2020 i de la previsió del 

pressupost per al curs 2020-2021. S’ajusten les partides pressupostàries per a 

la seua presentació en l’Assemblea General. 

S’adjunten els comptes a presentar (Annex 1) 

ACTA JUNTA ORDINÀRIA 
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Quart punt: INCORPORACIONS A LES PROPOSTES D’ACTUACIÓ A 

PRESENTAR EN L’ASSEMBLEA GENERAL 

- Presentació i aprovació del projecte de realització d’una enquesta a 

famílies, professorat i alumnat amb la col·laboració de l’equip directiu del 

col·legi, a ser possible, com a línia d’actuació de cooperació entre 

membres de la comunitat educativa amb l’objectiu de detectar punts forts 

i dèbils per millorar el col·legi. S’adjunta la proposta completa (Annex 2). 

 

- Es presenta el projecte de creació de comissions de treball i s’integra en 

l’estructura de l’AMPA el grup de treball El Menjador que Volem, que 

s’adscriu a la Comissió de Relacions amb les AAPP. 

 

- S’incorpora la negativa a l’existència del pàrquing amb una nova 

perspectiva: sol·licitar la reincorporació al pati de l’alumnat de la meitat 

de l’actual espai dedicat a l’aparcament. 

 

- Es proposa la realització de tres activitats de formació per a les famílies: 

 

o Xerrada “Com fer filles i fills lectors”, a càrrec de l’editorial 

Bromera. Preu 150 €. 

o Xerrada “Com fomentar l’autocontrol i la tolerància a la frustració”, 

a càrrec de FAMPA-València. Gratuïta. 

o Xerrada “Canvis de Primària a Secundària. Adolescència”, a 

càrrec de FAMPA-València. Gratuïta. Especialment orientada a 

les famílies de 6é Primària. 

 

- Es proposa presentar a la directora del centre diverses activitats en línia 

per a l’alumnat. Són de l’editorial Bromera. 

 

o Per a incloure en el Pla de Foment Lector: 

▪ Poesia a les aules 

▪ U, dos, tres … Acció! Fem booktubes! 

▪ Visita d’autors i autores 

 

o A banda del Pla de Foment Lector: 

▪ Matemàgia a les aules 

▪ Futurs enxarxats 

 

- S’adjunta la proposta completa d’actuacions a presentar en l’Assemblea. 

(Annex 3) 
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Cinqué punt.  ADSCRIPCIÓ DE VOCALS A LES COMISSIONS DE TREBALL 

COMISSIÓ DE L’HORT María Morañas 
Raquél Gabaldón 
Laura Pelejero 

COMISSIÓ DE PATI INCLUSIU Laura Martínez 
Isabel Martínez 
Sara Picazo 

COMISSIÓ DE RELACIONS AMB LES AAPP Laura Facius 
Nicole Díez 
Sara Picazo 

COMISSIÓ D’ENRIQUIMENT CURRICULAR Empar Peiró 
Raúl García 

COMISSIÓ DE FESTES Fernando Citores 
Chelo Sebastián 

 

Els vocals que figuren en primer lloc en cada comissió queden encarregats 

d’obrir les adreces de correu electrònic corresponents: 

ampavivershort@gmail.com 

ampaviversaapp@gmail.com 

ampaviverspati@gmail.com 

ampaviversactivitats@gmail.com 

ampaviversfestes@gmail.com 

 

Sisé punt. PRECS I PREGUNTES 

- Es pregunta si una persona que no és membre de l’AMPA pot assistir a 

l’Assemblea General per fer-se una idea del seu funcionament i treball per 

decidir-se a fer-se sòcia o no. 

Es dóna com a resposta que si l’assemblea fos presencial, no hi hauria 

inconvenient, però que en ser en línia es complica perquè ja hi ha un 

tractament de dades que hauria d’autoritzar l’interessat formalment. Es 

proposa que per conéixer l’activitat de l’AMPA dita persona consulte les 

memòries d’activitats de l’associació que es poden trobar en la web de 

l’AMPA, així com la resta d’informació que hi conté. 

- Es pregunta com es lliurarà enguany el regal de Nadal -un llibre en 

valencià- a l’alumnat més menut per les circunstàncies COVID que no 

mailto:ampavivershort@gmail.com
mailto:ampaviversaapp@gmail.com
mailto:ampaviverspati@gmail.com
mailto:ampaviversactivitats@gmail.com
mailto:ampaviversfestes@gmail.com
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permeten contractar la figuració del patge del rei o del Pare Noel. Ixen 

diverses idees, com deixar en la classe una gran caixa ben embolicada 

amb els llibres i passar als xiquets i xiquetes una gravació de com el Pare 

Noel (el que tocaba enguany) ha entrat en el col·legi i l’ha deixat en l’aula. 

Estes idees les transmetrà la nostra presidenta a la directora del col·legi 

que potser ja té alguna cosa pensada. 

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

 

     

      

Empar Peiró        Nicole Díez 

SECRETÀRIA       PRESIDENTA 

 


