
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES 
D'ALUMNES DE L'ESCOLA GAVINA CELEBRADA EL DIA 20 DE MARÇ DE 2018.
 
A Picanya, sent les 16:05 hores del dia 20 de març de 2018, es reuneixen, baix la presidència 
de David Chapa Mingo, els següents integrants de la Junta Directiva:
 
Vicepresidència: Carmina Morella Giménez
 
Secretaria: Juan López Roca
 
Tresoreria: Alejandro de Esteban Fernández
 
Vocals:
Núria Tordera Santamatilde
Ester Carrasco Fernández
David Cervera Cosme
Mª Ángeles Bruño Martí
Puig Mora Muñoz
Josep Chapa i Mingo
Dariana Groza
Manolo Pérez Aixendri
Abel Guallar i Sanroque

La resta de membres excusen la seva falta d’assistència
 
Assisteix també Isabel Núñez Ruiz. 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió, procedint a tractar els assumptes inclosos a 
l’ordre del dia.
 
1.     APROVACIÓ DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

No estant elaborada l´acta, es deixa l´assumpte sobre la taula per la següent sessió.
 
2.     APROVACIÓ NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT
 
David Chapa dona compte de la següent proposta de normes de funcionament:

«NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT DELS GRUPS DE TREBALL DE L’AMPA
Febrer 2018.
1.- Des de la Junta Directiva estem pensant  i debatent estructures i funcions dels grups de 
treball pel curs vinent 2018-2019. Per tant, cal no tancar cap proposta i activitat dels grup s pel 
proper curs.
2.- Tots els grups de treball són i pertanyen a l’Ampa. La transmissió de la informació ha de ser 
transparent entre Junta i grups.
3.-A cada grup de treball hi ha representativitat de membres de la Junta Directiva.
4.- Les comunicacions dels grups de treball, s’han de dirigir al grup de «comunicació i xarxes» 
per part dels representants de la Junta a cada grup de treball, per a la seua difusió.
5.- La convocatòria per la reunió d’un grup de treball la faran els representants de la Junta a 
cada grup.
6.- En tot cas, és el grup de «comunicació i xarxes» qui fa les comunicacions de caràcter 
general entre l'AMPA i famílies o l'AMPA i escola.
7.-Els grups de treball hauran de fer una planificació i elaborar propostes d’activitats al 
setembre/octubre per tal de passar-les a la Junta per la seua aprovació.
8.- Per coherència i per enfortir el  treball de tothom, hem de vincular les comissions de l’escola 
amb els grups de treball. En aquest sentit, el grup «conviure» ha de coordinar les seues 
accions amb la comissió de convivència de l’escola. 
9.- Dintre del concepte d'Escola de pares i mares, acollirem totes les accions, xerrades, cursos, 
etc., dirigides a les famílies».



Sotmès l´assumpte a votació, la Junta Directiva, per unanimitat dels presents, ACORDA

PRIMER: Aprovar les normes generals de funcionament dels grups de treball de l´AMPA

SEGON: Donar compte de les mateixes als distints grups de treball per el seu coneixement.
 
3.     GRUPS DE TREBALL I ALTRES ÒRGANS
 
- Grup de Treball per la llengua: David Chapa i Dariana donen compte del projecte del grup. 
S´acorda explicar detalladament a l´escola el projecte de radio escola.

- Grup de Treball Biblioteca: Ester dona compte de les activitats que venen realitzant, i que tal 
vegada necessitaren uns pocs mes de diners.

La Junta, per unanimitat dels presente acorda que el grup de biblioteca es pot excedir de les 
seues previsions al pressupost en aquella part que la resta de grups no vagen a gastar.

- Grup de Treball Conviure: Abel y Mª Àngels comenten que cara l´any vinent es podria 
plantejar refondre el grup conviure amb el de coeducació.

4.     ALTRES ASSUMPTES D´INTERÈS
 
No es formulen.
 
I no havent mes assumptes que tractar, sent las 18.00 hores de la data indicada a 
l’encapçalament, el President alça la sessió.


