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ASSEMBLEA  ORDINÀRIA AMPA DIMECRES 8 DE JULIOL DE 2015 

 

Comença la reunió a les 17.13 hores. 

1.‐  LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR. 

2.‐ BALANÇ DE COMPTES CURS 2014‐2015. 

Al  final  del  curs  2014‐2015  hi  ha  un  saldo  positiu  de  1.084,35  €,  a  falta  de  l’abonament 
pendent d’ajust de comptes amb Forcuin de 504,72 €. En total el saldo actual és de 1.589,07.  

A data de 30 de juny de 2014, data de finalització de l’exercici anterior el saldo era de 1.991,47 
€. Les despeses han superat els ingresos en 403,11 €.  

Tenint  en  compte  enguany  l’aportació  a  l’Escola  per  a material  (1.000  €,  en  compte  dels 
habituals 400€) ha sigut superior a la d’ anys anteriors i que queda pendent l’abonament d’una 
subvenció  que  sabem  aprobada  per  l’ajuntament  de  València  per  valor  de  250  €,  es  pot 
considerar que les despeses i els ingresos han sigut molt similars, amb un déficit molt reduït, i 
que l’AMPA compta amb un saldo econòmic suficient.  

Els principals comptes de l’exercici 2014‐2015 són els següents 

 

INGRESSOS   

Quotes socis 3575.00 € 
Ingrés Generalitat 190.00 € 
Canguratge Ceràmica 272.00 € 
Canguratge Escacs 198.90 € 
Benefici venda Roba Escola 21.50 € 
Benefici Loteria 694.00 € 
Recaptació festa Nadal (Rifa i esmorzar benèfic) 500.35 € 
Recaptació festa fi de curs (Entrades i barra) 645.00 € 
Ajust de comptes Forcuin escola matinera i Canguratge 504.72 € 
TOTAL INGRESSOS 6.601,47 € 
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DESPESES  
1. DESPESES GENERALS 3.783,23 € 
Rebuts Wifi 449.28 € 
Quotes Hor Urbà 75.00 € 
Manteniment pàgina web 35.00 € 
Sobres per a loteria 20.00 € 
Canguratge reunions AMPA 102.00 € 
Revista 217.80 € 
Subvenció excursions 1,245.00 € 
Participació Loteria Nadal 15.00 € 
Material Trobades d'Escoles en Valencià 69.55 € 
Subvenció extraordinària a l' Escola per a material 1,000.00 € 
Activitat Conta contes dia del llibre 302.50 € 
Canguratge altres 56.00 € 
Pintures Mural 6é 36.00 € 
Quota FAPA 150.00 € 
Tases canvi directiva 10.10 € 
 
2. DESPESES NADAL 521.60 €
  
3.DESPESES FALLES 397.75 € 

4.DESPESES FESTA FI DE CURS 2302.00 € 
    

TOTAL DESPESES 7.004,58 € 
 

RESUM 

INGRESSOS 6.601,47 €
DESPESES 7.004,58 €

INGRESSOS – DESPESES 
EXERCICI 2014-2015

-403,11 €

 
SALDO INICI EXERCICI 

(JULIOL 2014) 
1.991,47 €

SALDO FI EXERCICI 
(JULIOL 2015)

1.589,07 €

DIFERÈNCIA -402,40 €
Ajust caixa -0,71 € 
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3.‐ COMPTES DE CANGURATGE I D’ESCOLA MATINERA I POSSIBILITATS  D’UTILITZACIÓ. 

La previsió dels comptes de canguratge  i escola matinera ha sigut a  l’alça debut a que s'han 
apuntat més alumnes que altres anys. És per això, que tenim un superàvit de 504 euros. Hem 
decidit  reinvertir  aquest  diners  en  el  material  que  siga  necessari  per  a  les  activitats 
extraescolars que ho necessiten com per exemple, matalassets per a Tai Jit Su o taulers per a 
escacs.  

4.‐ OBSERVACIONS SOBRE EL FUNCIONAMENT DEL FONS SOLIDARI. PROPOSTA DE CANVI DE 
FUNCIONAMENT PER AL CURS 2015‐2016. 

Per  al  curs  vinent  es  decideix  que  el  fons  solidari  siga  a  demanda  de  les  famílies  que  ho 
necessiten i que la decisió de donar o no els diners siga presa entre dos membres, la directora i 
un representant de l'Ampa basant‐se en criteris objectius. 

Els sobres per a arreplegar els diners dels que vulguen col∙laborar es donaran i arreplegaran al 
mes de novembre de 2015. 

5.‐ L’HORT ESCOLAR. CONTINUACIÓ DE L’AMPA COM A SOCI EN ELS HORTS URBANS. 

El membre de l’AMPA que ha assumit la tasca de l'hort se'n carregarà de preparar un projecte 
que presentarà als mestres a principi de curs per a que puguen incorporar‐lo al seu treball, i a 
més haurà de donar divulgació del projecte  i buscar  col∙laboradors  entre  tota  la  comunitat 
educativa per tal de formar un grup encarregat de l'hort. 

6.‐ REPRESENTACIÓ DE PARES EN EL CAPPEV I FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ DELS PARES I DE 
L’ESCOLA EN ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL FOMENT DEL VALENCIÀ. 
 
Al consell escolar de maig es va parlar de  la mancança en el  foment del valencià a  la nostra 
escola. Hem  decidit  intentar  formar  un  grup  entre  les  famílies  i  els  professors  per  a  poder 
participar més  en  les  reunions  del  CAPPEV  i  repartir‐se  les  tasques.  Si  esteu  interssats  en 
formar‐ne part, feu‐ho saber a la directiva de l’AMPA. 
 
7.‐ BENVINGUDA ALS NOUS ALUMNES I PARES EN SETEMBRE. 
El pròxim 24 de setembre a  les 17.00 tindrà  lloc  l'acte de benvinguda a  les noves famílies de 
l'escola.  La  comunicació  es  farà,  principalment,  amb  una  circular  que  repartirem  als  nous 
alumnes,  i com sempre a Facebook  i amb un cartell a  la porta de  l'escola. L’acte, com en  la 
pasada edició està dirigit només a les noves famílies al centre.  
 
8.‐ EXTRAESCOLARS CURS 2015‐2016.  
 
Per al curs vinent oferirem de nou les activitats extraescolars amb l’empresa Forcuin. Així es va 
decidir  per majoria,  tot  i  que  es  contempla  la  possibilitat  de  fer  alguna  activitat  am  baltra 
empresa per  tal de  conéixer  altres possibilitats. També oferirem d'altres  fora de  l'oferta de 
Forcuin com escacs  i ceràmica. Com a novetat  introduirem en  l’oferta  robòtica enfocada als 
alumnes  del  segon  i  tercer  cicle  de  primària,  i  tornarem  a  intentar‐ho  amb  el Basket.  Com 
sempre,  les activitats que es desenvolupen estarán condicionades a  l’existència d’un número 
mínim d’alumnes  interessats que puguen  formar grup,  i a  la possibilitat de comptar amb  les 
instal.lacions necessàries en l’horari establert.  
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9.‐ COMANDA DE LA ROBA DEL COL.LEGI PER AL CURS 2015‐2016.  
 
Les mestres  d'infantil  ens  han  demanat  que  tornem  a  oferir  la  compra  de  roba  de  l'escola 
perquè els és molt  còmode quan  ixen d'excursió que  la majoria de nens duguen  la mateixa 
samarreta.  
 
Reprendrem el tema i ho concretarem  a la propera assemblea. 
 
10.‐ PRECS i PREGUNTES.(5 minuts) 
  

A l’últim consell escolar es van tractar entre altres temes els següents: 

‐ Ja anem a tindre fibra òptica. 

‐ A la PGA del pròxim curs s'ha tingut en compte: 

‐ Nou pla de convivència. 

‐ Pla de foment de la lectura 

‐ En horari extraescolar  la psicòloga del centre ha ofert dos cursos a elegir entre un 
taller de tècniques de treball o un d’enriquiment curricular. 

‐  Per  part  de  la  secretària  del  centre  s'ha  tornat  a  insistir  en  que  els  comensals  eventuals 
duguen el justificant d'ingrés per a quadrar i justificar els comptes de l'escola. 

‐ Es tornarà a reclamar el projecte licitat i aprovat de les obres de l'escola. 

‐ En relació a la demanda que férem sobre comprar microscopis. Un tècnic ha comprovat que 
els que tenim son bons i que sols fa falta arreglar‐los. 

‐ Es demanà per part dels representants de l'Ampa i dels pares i mares que es fera un calendari 
anual de reunions per a conèixer les dates en antelació. 

‐ L'escola va a comprar dues taules per al menjador amb  les cadires  incorporades,  ja que en 
aquestes  taules  caben  més  comensals  i  el  nombre  de  comensals  habituals  del  menjador 
augmenta any a any, per a aquest curs s'esperen aproximadament 150. 

‐  Es  planteja  com  a  activitat  dins  del  concepte  de  comunitat  d'aprenentatge,  la  biblioteca 
tutoritzada, on per exemple, un alumne de sisè podria ajudar a un altre alumne d'altre curs 
inferior a fer els deures, com es té constancia que s’està fent en altres centres. Hi hauria també 
una mare o pare responsable del comportament dins l'aula. 

Finalitza la reunió a les 19.15 hores. 

 

 


