ASSOCIACIÓ MARES I PARES CEIP CARLES SALVADOR
ASSEMBLEA AMPA DIMECRES 3 D’OCTUBRE DE 2012
1.- Comença l’assemblea a les 16:40 h amb la lectura i aprobació de l’acta anterior.
2.- BENVINGUDA
L’assistència és gran amb la meitat de pares i mares nous. Hi som al voltant de 20 pares i
mares, es donen les gràcies i la benvinguda.

3.- BALANÇ DE COMPTES
S’exposa el balanç de comptes del curs 2011-2012, es distribueixen uns fulls i es publicarà
a la web per al seu coneixement. El balanç resulta ser positiu amb 257,47 € (ingressos
4.024,46 € i despeses 3767,10 €). Tenim al compte per a començar el nou curs 577,47 €.

4.- EXTRAESCOLARS I XARXA ESPORTIVA.
Es fa un resum de les extraescolars que han eixit, patinatge i kàrate de divendres tenen
molts alumnes i dança moderna, taller musical i dibuix i pintura, en tenen 6. L’empresa
Forcuin ha decidit obrir totes les activitats encara que no arriben als mínims de 8 xiquets
pel moment. Intentarem que continuem si no disminueix el número de usuaris en
compensació d’unes activitats per altres.
Aquest mes hi haurà una reunió amb el monitor de cada extraescolar amb els pares i mares
per a que ens expliquen els objectius del curs i si és el cas, les dificultats. També es proposa
que hi haja un seguiment i pot ser que a la fi del curs una enquesta de satisfacció.
Les activitats esportives estan dins de la Xarxa esportiva a la que hem decidit pertànyer per
a fomentar l’esport al barri. No ens han agradat les instàncies d’inscripció que han fet la
qual cosa hem comunicat a la coordinadora. Hi han hagut sol.licituds d’alumnes d’altres
centres per a fer activitats a la nostra escola a partir de les 17,30 hores però no han sigut
suficients per a formar grup. No hi han hagut sol.licituts de la nostra escola per a participar
en activitats d’altres centres.
Es planteja la possibilitat de participar en les activitats encara que no estiguen en la xarxa,
l’opinió general és que si seria possible donant una prioritat als nostres alumnes i amb el
pagament de la matrícula. De moment no n´hi ha ningú ja que no n’hi ha grups.
D’altra banda la Xarxa proposa fer al menys dues activitats en el curs, de competicions i
exhibicions esportives, en el nostre col.legi i al Pare Català.
També es planteja la possibilitat de deixar les portes obertes a partir de les 16:30 hores per
a que els xiquets i els pares i mares puguen compartir l’espai de l’escola, els xiquets
haurien d’estar acompanyats d’un responsable i de la porta s’encarregaria Jani.
Hi ha una suggerència de fer una activitat per a cura de xiquets igual que l’escola matinera,
però això suposa un cost, si n’haguera grup fix i suficient podria plantejar-se encara que
normalment els pares que no poden vindre, deixen els xiquets en extraescolars.
Aquestos punts són un poc confusos i es llança la idea per a tractar el tema més endavant.

5.- CONSELL ESCOLAR EXTRAORDINARI
Es van resumir els punts tractats al Consell Escolar Extraordinari que va ser convocat per a
decidir si en el col.legi es demana o no l’ús de les carmanyoles (tuppers). Fa 6 dies va eixir
una instrucció explicant el procediment i dient que són els representants dels pares i mares
els que han de sol.licitar-lo i és el Consell Escolar el que ha d’aprovar-lo. Com que no hi ha
temps cal decidir-lo en el mateix Consell. Pensem que no hi ha hagut informació suficient
ni s’han posat els mitjans ni solucions als problemes d’espai, organització i sanitaris, que
no depenen de nosaltres i que el col.legi no té la infraestructura adequada, per tal cosa es
decideix no sol.licitar el servei per a portar el menjar de casa.
(L’AMPA posarà a disposició dels pares i mares a la web la instrucció i l’escrit que des de
FAPA han fet per a recomanar dir no als tuppers)
Al Consell es fa també el balanç de comptes del menjador, resulta que Conselleria encara
no ha pagat les beques d’abril i maig i encara deu el funcionament del 2n i 3r trimestre del
curs passat. Fins i tot el col.legi tampoc ha pagat a l’empresa del menjador pels cuidadors
d’abril i maig ni les pissarres digitals. Té un saldo de 8.125 € abans de fer les despeses. Les
previsions per aquest any són d’un balanç positiu al voltant de 300 € però caldrà veure
quan es rep el que ens deuen.
Es fa una pregunta pel perill de quedar-nos sense menjador. En principi les nostres deutes
no són importants per la qual cosa no hem de estar alarmats. No obstant açò un pare
comenta que la Conselleria està tractant de posar la jornada continuada i d’aquesta manera
no tindre l’obligació de fer menjador subvencionat.
Encara que no es va parlar al Consell d’aquest punt, hem introduït el tema de banc de
llibres. En altre Consell Escolar anterior l’AMPA va proposar als professors que tingueren
en compte que no n’hi hauria beca de llibres en primària com abans, per tal cosa que es
pensara en estalviar, reciclar, o utilitzar altre tipus de material. Aquest curs el van tindre en
compte en alguns casos però ha sigut decidit amb pressa i es pot millorar, encara que s’ha
reciclat algú llibre de l’any passat.
(L’AMPA posarà a disposició dels pares i mares a la Web els acords presos al Consell de
FAPA del dia 22/09/12 on es recull aquest tema)
D’altra banda també es comenta que en aquest moment tenim falta del professor de religió,
del tutor de 6e que s’ha jubilat i de mitja jornada de PT. Si la propera setmana encara no els
tenim, l’AMPA aprova fer una sol.licitud al Síndic de Greuges.

6.- WEB i BLOG.
Hi ha hagut un pare que s’ha oferit a fer una web del Col.legi ja que era un objectiu
d’aquesta Junta de l’Associació. El col.legi canviarà la seua web a on tenim un lloc com
AMPA, però el seu ús estarà limitat, per tal cosa es suggereix i s’aprova la creació d’una
nova pàgina web comprant un domini d’Internet on estarà inclòs el blog.
Caldrà fer una reunió extraordinària per a decidir quin és el format i els apartats de la web.

7.- PLANIFICACIÓ D’AQUEST CURS.
La presidenta pren la paraula per a fer constar el seu descontent amb el funcionament de
l’AMPA en quant a participació. L’AMPA no som tres persones, sinó tots els socis
representats per la Junta, però les iniciatives, la cooperació i la responsabilitat de cada
parcel.la de treball ha d’estar repartida. Les figures del president i vicepresident serveixen
per a representar en alguns casos, assumir certes responsabilitats i coordinar els temes que
isquen des de l’Associació, des de els pares i mares, però no han d’assumir tot. Com que
ixen dia a dia diferents temes la forma de que estiguen ben distribuïts és que hi haja un
responsable de cada cosa. Ja s’ha intentat fer-lo però a l’hora de prendre una responsabilitat
continuada no hi han hagut molts voluntaris. Si volem que l’Associació continue hem de
acollir-la més seriosament.
Necessitem ajuda i participació. Per tal cosa es farà una circular explicant aquest tema.
La planificació de les activitats més pròximes són:
- Encara que no siga competència nostra hem decidit pintar l’altre camp de bàsquet i
comprar nosaltres la pintura. S’agraeix la col.laboració dels pares, mares i xiquets
que varen vindre l’altre dia, va a estar molt bé i quedarem una altra vesprada.
- El curs passat IRCO l’empresa del menjador ens va fer un curset de cuina però va
quedar pendent vindre una altre dia per aquest curs, hem de ficar una data.
- Hem de presentar la justificació d’unes subvencions de Benestar Social.
- La propera festa serà la de Nadal i ja s’en parlarà en la següent reunió.

8. SUGGERIMENTS, PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.

Es va cloure la sessió a les 17:45 h.

La secretària

La presidenta

Begoña Pérez Berná

Rosa María Gil Calvo

