
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES 
D'ALUMNES DE L'ESCOLA GAVINA CELEBRADA EL DIA 24 DE GENER DE 2018.
 
A Picanya, sent les 15:15 hores del dia 24 de novembre de 2017, 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
 
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 DE DESPESES
 
No disposant de la totalitat de les despeses , es deixa l´assumpte sobre la taula per la següent 
sessió.
 
3.     GRUPS DE TREBALL I ALTRES ÓRGANS
 
- Grup de Treball Coeducació:
Isabel dona compte de les següents propostes del grup:

* La realització d´una animació lectora relacionada amb la coeducació, en coordinació amb el 
grup de biblioteca.

* La realització d´un concurs fotogràfic per famílies amb perspectiva de gènere, amb l´idea de 
exposar-ho al sopar de la bereneta i donar alguns premis.

* Comenta que ha consultat amb la FAMPA perquè tenen una oferta de cursos, i hi ha alguns 
de coeducació que els podem sol·licitar. En relació amb aquesta proposta, la Junta, per 
unanimitat acorda que ho mire el grup de coeducació i que ho coordine amb la representant de 
l´AMPA al grup i amb l´escola.

* Comenta que hi ha una activitat que es diu «no em toques el washap», que creu que es de 
Conselleria, que volien treballar per sol·licitar-ho. La Junta, per unanimitat, acorda sol·licitar-ho.

- AMPAFEST: la Junta, per unanimitat, acorda realitzar-ho a l´octubre i que la temàtica tinga 
relació amb les TIC.

- Grup de Treball per la llengua: David Chapa comenta l´inici de les parelles lingüístiques. 
També sol·licita que es vagen proposant idees per les escoles en Valencià, que seran per finals 
d´abril principis de maig.



- Comissió de convivència: Núria Tordera dona compte de l´última reunió de la comissió i 
comenta que es va tractar el tema que alguns pares van exposar a l´assemblea, així com que 
també es va tractar el tema d´informar millor als pares del material de convivència, per la qual 
cosa estan preparant una exposició i noticies per l´ampanews.

4.     ALTRES ASSUMPTES D´INTERÈS
 
No es formulen.
 
I no havent mes assumptes que tractar, sent las 17.40 hores de la data indicada a 
l’encapçalament, el President alça la sessió.


