
 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA AMPA 12 DE NOVEMBRE DE 2014 

Comença la reunió a les 16.50 hores amb 13 assistents. 

1.- APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ACTA ANTERIOR. 

Queda aprovada l’acta anterior. 

2.- PRESENTACIÓ DE LA NOVA JUNTA I REPARTIMENT DE CÀRRECS. 

La nova junta queda formada com ja es va dir en l’assemblea extraordinària del 5 de 
novembre de la següent forma: 

 Presidenta: Ana Mañes Bonet 

 Vicepresidenta: Paz Viñals Zúnica 

 Tresorer: Miguel González González 

 Secretària: Silvia Buch Romeu 

Les diferents activitats que organitza i de les quals s’ocupa l’Ampa queden distribuïdes 
de la següent manera: 

 Escola matinera: Raquel Bernat 

 Escola d’estiu: Inma Pons 

 Extraescolars: Paz Viñals i Ana Mañes 

 Revista: Rosa Gil i Sara Gil 

 Festes: Carolina Baile 

 Roba de l’escola: Ana  Alou 

 Infraestructures: Sara Moltó 

 Comunicació i web: Carolina Baile 

 Trobades: Marian Tamarit amb possible col.laboració pendent de confirmació. 

 Convivència: Pilar Boix 

3.- LOTERIA DE NADAL. 

El número d’aquest any és el 57.568. S’han comprat 1.200 paperetes d’un import de 3 
euros, es juguen 2,40 i 0,60 queda com a benefici per a l’Ampa. 

Es ficaran a la venda les setmanes del 17 al 21 de novembre i de l'1 al 5 de desembre 
de 9.00 a 9.15 al matí i de 16.30 a 16.45 a la vesprada, a l’Ampa. 

Als matins s’encarregaran Mª Carmen Valdeolmillos i Olga Monedero, a les vesprades 
Ana Mañes i Ana Alou. 



 

4.- ESCOLA DE PARES. 

La sol·licitud ha estat aprovada. Començarà a gener i seran 8 sessions 
d'hora i mitja, de 16.30 a 18.00, cada 15 dies. 

Es passarà un  email a totes les famílies a finals de novembre per a què puguen tornar 
a apuntar-se i amb el dia concret de la setmana.    

5.- PROPOSTA CANVI DIA REUNIONS AMPA. 

S’aprova el mateix dia i la mateixa hora que teníem fins ara, el primer dimecres de 
cada mes. De totes maneres, es passarà una papereta per a que els interessats en 
vindre a les reunions i que no puguen pel dia en què es fan, la deixen a la bústia de 
l’Ampa per valorar el canvi de dia.  

6.- ANY CARLES SALVADOR. 

L’any 2015, serà l’any de Carles Salvador, en commemoració de la seua mort fa 60 
anys. Els actes organitzats per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua tindran lloc 
possiblement als col.legis que duen el seu nom, entre ells, el nostre. Quedem a 
l’espera de que l’Acadèmia faça un comunicat oficial. 

7.- AVIS A NO SOCIS DE L’AMPA MATRICULATS A EXTRAESCOLARS. 

Pròximament es donarà un últim avis, si és possible via email, als alumnes que 
participen en activitats extraescolars i que no han pagat la quota de l’Ampa. Com ja es 
va comunicar a la fulla d’inscripcions d'extraescolars els alumnes que pertanyen a 
l’Ampa no paguen matrícula d'extraescolars però els que no pertanyen sí que l’han de 
pagar per import de 25 euros que els carregarà pel comte bancari Forcuin o l’empresa 
encarregada de l’extraescolar. 

8.- INFORMACIÓ SOBRE JORNADA CONTINUA. 

Fins ara el que sabem de la possible implantació de la jornada continua és que és una 
decisió de cada escola. Es faria una consulta vinculant a totes les famílies de l’escola, 
en la qual haurien de participar almenys el 50%, dels quals almenys el 80% haurien 
d’estar a favor. Finalment la Conselleria hauria d’aprovar la decisió.  

La jornada continua, suposaria un horari lectiu de 9.00 a 14.00, menjador de 14.00 a 
15.00, i el col.legi hauria de cobrir l’horari de 15.00 a 16.30 amb activitas realitzades al 
centre. 

9.- PREPARACIÓ DE LA FESTA DE NADAL. 

Com tots els anys la festa de nadal estarà organitzada pel col.legi, i l’Ampa participará 
en l’organització de l’esmorzar i la rifa a benefici de l’associació. La festa de nadal 
tindrà la mateixa dinàmica que anys enrere. Les famílies col.laboraran en la preparació 
de l’esmorzar que tindrà lloc el dilluns 22 de desembre a les 10.00 aproximadament. 
Es vendrà al preu de cinquanta cèntims la ració de menjar i 50 cèntims el got de 
beguda. Primer podran comprar els alumnes de primària i després les famílies. Es 
rifarà un pernil. A la finalització començaran les actuacions dels alumnes organitzades 



 

pel col.legi. A continuació, vindran els Reis Mags o els seus Patges i duran 
un regal per a tots els xiquets.  

10.- ROBA ESPORTIVA DEL COL.LEGI. 

Novament oferim roba esportiva amb el logo de l'escola. Passarem circular amb els 
preus i la forma d'encomanar-la.  

11.- PRECS I PREGUNTES. 

Es proposa crear un fons voluntari de 3 euros per família, destinat a ajudar a les 
famílies de l'escola amb dificultats econòmiques que impedixen als seus fills participar 
en activitats organitzades per l'escola amb cost econòmic. Cal parlar amb la direcció 
de l'escola per a conèixer els criteris que es deurien tindre en compte. També cal 
decidir la forma de recaptació. Es proposa fer una replega amb sobres enguany i per al 
curs que ve posar la possibilitat de fer-la en el moment de fer-se soci com un import 
adicional, voluntari i específic a aquest fi a l’ingrés bancari. 

Finalitza la reunió a les 18.10. 

 

 

 


