
ASSEMBLEA  ORDINÀRIA AMPA DIMECRES 11 DE NOVEMBRE DE 2015 

 

Comença la reunió a les 16.40 hores. 17 assistents. 

1.-  LECTURA, APROVACIÓ I COMENTARIS DE L’ACTA ANTERIOR. 

En referència al punt 3 de l’acta sobre l’hort escolar cal dir que el compte específic de correu 

i el blog ja estan creats. La difusió de la informació es farà amb una periodicitat més o 

menys bimensual des del correu de l’Ampa. També s’ha creat el link  amb el blog de l’hort 

que apareixerà a tots els correus que enviem, baix del tot, junt els altres enllaços. 

2.- INFORMACIÓ SOBRE EL DARRER CONSELL ESCOLAR DE 29-10-2015. 

El consell escolar de 29 d’octubre va tractar majoritàriament sobre la Planificació General 

Anual del centre (PGA), que és un document sobre les activitats escolars i extraescolars que 

es desenvolupen durant el curs. 

Aquest document, que te al voltant de 100 fulles, no es penja en cap plana web però si es 

vol consultar es pot demanar a la direcció del centre. 

Alguns punts sobre el quals es va parlar: 

- A l’escola la introducció del castellà s’està fent en el segon cicle de primària. El 

motiu és que l’entorn de l’escola és castellanoparlant i encara que la llengua de l’escola és el 

valencià, la majoria d’alumnes no fan ús quotidià de la mateixa. 

- Els professors han demanat més cursos de formació, principalment d’anglès. 

- Hem reprendre el tema del Pla d’evacuació del centre. Per part de l’escola també 

s’ha demanat la millora del cablejat.  

- Els representants dels alumnes demanaren: 

 Millorar la estabililitat de  les porteries de futbol i ficar ret, açò últim no 

pot ser per motius de seguretat. 

 Pintar les ratlles del camp de futbol i Basket del pati. Mirarem si queda 

pintura de la que varem utilitzar l’ultima vegada i si no la comprarem i les 

pintarem. 

 Ficar espills al bany. Mirarem si es poden ficar espills que no siguen de 

cristall. 

 Millorar la neteja dels banys. 

 Aula de deures a migdia. Durant aquest més es tornarà a obrir un aula per 

a fer deures de la que s’encarregarà Mª Luisa, la mestra d’educació física. 

No pot ser tots els dies ni més d’un aula perquè a migdia hi ha saturació 

d’activitats i espais comuns a l’escola. 



3.- FONS SOLIDARI. FUNCIONAMENT I CALENDARI EDICIÓ 2015-2016. 

El curs passat ficàrem en funcionament un fons solidari a l’escola, l’objectiu del qual era i és 

arreplegar diners per als alumnes que per motius econòmics no van a les eixides escolars 

que organitzen els seus tutors. 

La forma d’arreplegar els diners és mitjançant les aportacions voluntàries i anònimes de les 

famílies, ficant la quantitat que cadascú considere en un sobre, que repartirem, i que es fica 

a una urna que deixarem a consergeria durant unes dates determinades. 

Farem una circular explicativa de què és i qui es pot beneficiar d’aquest fons. Pensem que 

podran ser també les famílies les qui ho sol·liciten, ficant-se en contacte amb la comissió 

encarregada, en funció de la seua situació econòmica, sent coherents i respectuosos amb els 

altres. La comissió encarregada estarà formada per un membre de l’AMPA i un membre de la 

direcció de l’escola i serà l’encarregada de repartir els diners de la forma més justa possible i 

amb confidencialitat. Volem fer-ho abans que l’any passat perquè ja hi ha eixides.  

4.- REVISTA LA VEU DEL CARLES 2016. 

Anualment, l’Ampa, amb les aportacions dels alumnes, professors i famílies, edita “La Veu 

del Carles”. Normalment el fil conductor de la revista està relacionat amb l’aniversari d’algun 

pintor, escriptor, o personatge. Els darrers anys han sigut, Picasso, Mafalda i Van Gogh.  

Algunes propostes presentades en aquesta assemblea han sigut: 

- Ovidi Montllor, cantant alacantí, pels 20 anys de la seua mort (encara que els 20 anys els 

ha fet a 2015). 

- Ignacio Pinazo, pintor impressionista valencià, pels 100 anys de la seua mort. 

Aportarem més idees per a l’assemblea de desembre i, si ixen noves idees, retomarem la 

votació aleshores. 

5.- IDEES PER ALS DETALLS DE NADAL QUE PORTARAN ELS PATGES. 

Per als detalls que els patges reials duen a tots els alumnes de l’escola, hem triat, gorres 

amb el logo de l’escola per a infantil i bragues per al coll amb tela de samarreta també amb 

el logo de l’escola per a primària. El preu de cadascuna les dues coses és de 1,75 euros, 

similar als detalls de anys anteriors i per tant entra dins del nostre pressupost. 

6.- PROPOSTA DE VISITA DEL PARE NOEL. 

La mare que l’any passat va fer-nos gratuïtament els meravellosos vestits dels patges reials, 

s’ha ofert a fer un de Pare Noel. 

Pensant en aquest tema, ens plantegem rebre la visita del Pare Noel el mateix dia que als 

patges perquè també reparteixi regals, però finalment decidim que amb els patges és 

suficient. No obstant, li agraïm l’oferiment.  

7.- ORGANITZACIÓ DE GRUP DE PARES PARTICIPANTS EN CAPPEV (Foment d’escoles en 

valencià). 

Donat que la nostra escola pertany al CAPPEV (Federació d’Escoles en Valencià), necessitem 

formar un grup de persones encarregades d’acudir a les reunions i preparar els actes que 

organitzen des d’aquesta federació. Per part de l’escola s’han compromés els professors 

Marta i Roger, per la banda dels pares, Vicent Sepulcre i Anna Sanz, però aquests pares no 

poden assolir l’assistència a totes les reunions ells a soles, pel que necessitem una major 

participació i compromís per part de les famílies. Enviarem un correu explicant què és 



CAPPEV i demanant col·laboració. Per favor, si esteu disposats a prestar la vostra 

col.laboració en aquesta important tasca, poseu-vos en contacte amb l’AMPA.  

Les pròximes reunions del CAPPEV, que es fan a la Universitat de Magisteri, seran el 26 de 

novembre, 14 de gener i 11 de febrer. Solen ser cap a les set de la vesprada i la idea és 

alternar-se per anar. 

8.- GESTIÓ DE COMPRA CONJUNTA DE LLIBRES EN 6é. 

La tutora de sisé ens proposà comprar els llibres de lectura de castellà per si hi havia algun 

benefici econòmic per comprar-los com a Ampa. 

No hi ha cap benefici pel nombre de llibres a comprar, però a més és complicat de gestionar 

perquè si ho fem per un curs hauríem de fer-ho pels altres i no disposem de temps suficient.  

9.- PARTICIPACIÓ DE L’AMPA EN CAMPANYES SOLIDARIES (PAYASOSPITAL) I DIFUSSIÓ DEL 

RECURS D’ACOLLIMENT FAMILIAR. 

Ens arriba a la bústia de l’Ampa la informació sobre aquestes dues campanyes solidàries.  

La campanya de PAYASOSPITAL, consisteix en la venda de calendaris, però ens sembla 

massa el requisit que demanen de vendre 200 calendaris a canvi d’una actuació a l’escola. 

Hem pensat posar-nos en contacte amb ells de totes formes per organitzar algun acte a 

l’escola o trobar alguna altra forma de col·laborar. 

L’altra proposta ens arriba des de l’associació SSOM (Servei de suport i orientació al menor) i 

es tracta de fer una reunió informativa a l’escola on ens explicaran el seu programa de 

difusió de famílies educadores de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Aquest 

recurs social està pensat per a xiquets/xiquetes que, per varies circumstancies, no poden 

viure o no es convenient que visquen amb la seua família. Mitjançant l’acolliment són atesos 

durant un cert temps per un altre nucli familiar anomenat família educadora. 

10.- PRECS I PREGUNTES. 

A petició d’un pare interessat s’hi inclourà a l’ordre del dia de la pròxima assemblea el tema 

dels deures en la nostra escola. 

Finalitza la reunió a les 18:45. 

 

 


