CURS 2019-2020

ACTA ASSEMBLEA GENERAL
DATA: 29 d’octubre de 2019
LLOC: Saló d’actes del CEIP VIVERS
HORA: A les 16.15 en primera convocatòria i a les 16.45 h en segona.
ASSISTÈNCIA: 29 assistents. S’adjunta full d’assistència.

Primer punt: LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
Queda aprovada per unanimitat.

Segon punt: BALANÇ ECONÒMIC. APROVACIÓ DE COMPTES
El tresorer presenta detalladament els resultats econòmics del curs anterior
2018-2019 i el pressupost per al curs 2019-20. (S’adjunta la documentació
presentada)
En 2018-2019 se’n van ingresar 14.154,25 € i se’n van gastar 11.173.09. €
Per al curs 2019-2020 el pressupost estimat és d’11.241,16 €
Els comptes són aprovats per unanimitat.

Tercer punt: RATIFICACIÓ DE VOCALS
La proposta de vocals és la següent:
-

1r Infantil: Laura Pelejero
2n Infantil: Laura Facius i Alberto Martín
3r Infantil: Blanca Bello i Maria Maroñas
1r Primària: Chelo Sebastián
2n Primària: Nicole Díez i Sergio Sahuquillo
3r Primària: Empar Peiró i Salut Díez
4t Primària: Alejandro Bellido i Raquel Gabaldón
5é Primària: Fernando Citores i Guillermo Palop
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-

6é Primària: Maria José Huerta i Patricia Vila

El seu nomenament és ratificat per unanimitat.

Quart punt: PROPOSTA DE PROJECTES PER AL CURS 2019-2020
-

Per a l’Escola de Pares, sessions de formació/acció ofertada per FAD
(Fundació d’Ajuda contra la Drogaddicció) dins del projecte “En
família i en el món”, subvencionat per la Direcció General de
Cooperació de la Generalitat Valenciana.
Els tallers, gratuïts, consten de 4 sessions de 2 hores cada una
d’elles i pretenen ensenyar i debatre temes que afecten la
sostenibilitat del planeta, el benestar de les famílies i el futur de la
humanitat.

-

Presentació a l’alumnat, en horari escolar, de membres de
l’associació COSTE, integrada per disminuïts psíquics que els
explicaran la seua realitat per evitar estereotips.

-

Xerrada del dibuixant de còmics Paco Roca als alumnes en horari
escolar.

-

Presentació de “Som Alimentació”, amb tallers per als xiquets.

-

Contactar amb els promotors dels patis inclusius en les escoles, per
estudiar la possibilitat de traslladar el projecte al nostre centre.

-

Representació d’un espectacle teatral de temàtica antiassetjament
escolar en algunes de les festes organitzades per l’AMPA.

-

Incloure també en les festes, activitats relacionades amb animals.

-

Repetir l’excursió de famílies de final de curs.

Cinqué punt. PROPOSTES D’INVERSIONS EN MILLORES DEL COL·LEGI
PER PART DE L’AMPA
-

Es parla vagament i no es concreta res. Es queda en escoltar les
propostes de la direcció del centre.

Sisé punt. ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
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Es remarca la importància d’aquest òrgan i s’anima a la participació.
Es diu el nom de les persones que es coneix que tenen intenció de presentar la
seua candidatura al Consell Escolar com a representants del sector famílies:
Pedro Pablo Carmona, Alejandro Grifé, Vicent Colonques i Empar Peiró.

Seté punt. COMISSIONS DE TREBALL
Es parla de crear una comissió encarregada de gestions d’informació i escrits
de reclamacions en relació amb l’administració i una altra encarregada de
l’organització de les festes de l’AMPA. Però com en ocasions anteriors es
queden sense conformar per manca de voluntaris.

Huité punt. PRECS I PREGUNTES
Proposen de canviar el nom d’AMPA CEIP VIVERS, per AFA VIVERS
(Associació de Famílies d’Alumnes VIVERS)

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

Empar Peiró

Nicole Díez

SECRETÀRIA

PRESIDENTA

Pàgina 3 de 3

