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1.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR. 

Queda aprovada l’acta de la reunió de 3 de desembre de 2014. 

2.- FONS SOLIDARI. DECISIONS SOBRE LA FORMA DE TRAMITACIÓ 

Reprenent el tema de creació d’un fons solidari acordat en les darreres reunions, es decideix 
que siga la Junta Directiva de Col·legi (professors) qui decidisca, seguint criteris objectius, els 
beneficiaris de les ajudes que es puguen fer en funció de les disponibilitats que permeta el fons 
segons la participació que s’aconseguisca, i en concepte de qué es dona l’ajuda. També es 
decideix que, sent una iniciativa de l’AMPA, hi haurà una persona de la junta de l’associació a 
qui la Junta Directiva del Col.legi donarà informació, no confidencial, sobre l’ús dels diners del 
fons solidari, es a dir, quantitat emprada i número de beneficiaris. 

La prioritat del fons, segons la voluntat de l’AMPA, promotora de la iniciativa és el pagament de 
l’import d’excursions extraescolars pedagògiques. Si hi ha més diners, es pot decidir emprar 
una part en altres conceptes, com ara la compra de material escolar.  

 

3.- PARTICIPACIÓ EN L'APLICACIÓ PER A SMARTPHONES DE BENIMACLET VIU 

Des de fa un temps funciona una aplicació per a smartphones denominada Benimaclet Viu. En 
l’aplicació estan presents alguns centres educatius del barri i algunes AMPES. Els promotors 
de l’aplicació ens han oferit aparèixer i emprar l’aplicació como a plataforma de divulgació 
d’activitats desenvolupades per nosaltres.  

La nostra AMPA es va desvincular, per acord de la Junta Directiva, de l’Associació Benimaclet 
Viu, donat que s’estava pagant una considerable quota anual i no s’observava profit de la 
mateixa. Posteriorment ens hem assabentat que altres AMPES del barri també s’han donat de 
baixa.  

En principi, aparèixer- hi a l’aplicació no exigeix l’abonament de la quota de soci de “Benimaclet 
Viu”, ni compromet a estar a l’esmentada associació.  

En qualsevol  cas, s’acorda la necessitat de més informació per part dels gestors de l’aplicació, 
pel que es decideix convidar-los a presentar-nos més detalladament tant l’aplicació, com 
l’associació Benimaclet Viu per tal de decidir si estem disposats a afegir-nos. 

 

4.- REVISTA LA VEU DEL CARLES, ORGANITZACIÓ 

Es decideix parlar amb Roger Pérez com Cap d'Estudis perquè fomente la implicació dels 
professors en el desenvolupament d'activitats per a la revista. Així mateix es convidarà a pares 
i alumnes a participar en la revista mitjançant les habituals formes de comunicació de la nostra 
associació. 
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5.- ESCOLA DE PARES. DESENVOLUPAMENT 

Finalment ha hagut una bona participació amb 18 pares del Col·legi Carles Salvador i 4 del 
Col·legi Pare Català. S'ha avançat quinze minuts l'hora de començament fins les 17:15, havent-
hi 4 sessions teòriques i 4 pràctiques amb la participació dels xiquets. 

Després de la primera sessió, la valoració que hem pogut conèixer per part dels pares 
assistents és molt variada, però sembla que el balanç és positiu.  

 

6.‐ PRECS I PREGUNTES 

6.1.- Es proposa tenir amb més temps el tema de Carnestoltes i sol·licitar al col·legi si és 
possible tenir un aula per poder confeccionar les disfresses en el col·legi els pares que així ho 
vulguen. 
 
6.2- Ha conclós la venda de roba esportiva amb el logo del col.legi. S’han venut 46 peces de 
roba i el benefici ha sigut de 37 euros. 

 

6.3.- Es proposa sol·licitar a la Direcció obrir les portes cinc minuts abans en les hores 
d'entrada del col·legi. 

 

6.3.- Es proposa demanar a la Direcció la cel.lebració de sessió de Consell Escolar, donat que 
aquest curs només s’ha celebrat el de constitució.  

 

6.4- Es proposa estudiar la possibilitat de fer alguna cosa extraordinari el dia del llibre con per 
exemple, portar a l’escola un “cuentacuentos”.  

 

6.5- Es proposa que en la propera reunió de febrer en l’ordre del dia es pose la festa de falles, 
demanant que els assistents porten pensada de casa una idea per al lema de la falla. 

 

6.6- S’acorda enviar a l’Ajuntament i la Conselleria d’Educació un escrit demanant la substitució 
de la porxada de fibrociment, aprofitant el moviment mediàtic que està tenint el tema.   

 

 

Finalitza la reunió a les 18.00 


