ASSEMBLEA ORDINÀRIA AMPA DIMECRES 9 DE DESEMBRE DE 2015

Comença la reunió a les 16.40 hores. 12 assistents.
1.- LECTURA, APROVACIÓ I COMENTARIS DE L’ACTA ANTERIOR.
- Es fa una esmena al punt 7 de l’acta de l’assemblea d’11 de novembre. Les reunions del
CAPPEV solen ser cap a les sis de la vesprada i no cap a les set com vam informar l’acta.
- Les aportacions al fons solidari es podran fer fins el dia 22 de desembre.
2.- ORGANITZACIÓ DE LA FESTA DE NADAL DE 22-12-2015. REPARTIMENT DE FEINES.
Com tots els anys l’últim dia de classe abans de les vacances de Nadal farem la festa de
Nadal que aquest any se celebrarà durant el matí del dimarts 22 de desembre. La festa està
organitzada per l’escola però l’Ampa prepara un esmorzar previ a l’audició de nadalenques
de les xiquetes i xiquets. També comptem amb l’assistència dels patges reials que passaran
a primera hora per les aules d’infantil i primer cicle de primària, i una volta finalitzades les
audicions per la resta d’aules de primària.
Els regals ja estan preparats i els arreplegarà Carolina el dia 21. Durem unes cistelles per a
repartir-los.
Les famílies que vulguen col·laborar en l’esmorzar duran el menjar a les 9 del matí i el
deixaran al menjador de l’escola.
El parament necessari ja ho tenim de festes anteriors i la beguda es comprarà el dia 21 i
l’arreplegarem o ens la duran el mateix dia 22 per a què estiga fresca. No es pot vendre
beguda amb alcohol perquè estem en horari escolar i comprarem ampolles de suc de
bresquilla i pinya especialment per als alumnes.
A les 10 s’obrin les portes a les famílies i ixen també a esmorzar els alumnes de primària, els
d’infantil esmorzen a l’aula. Es ven, tant a les famílies com als alumnes, la ració de menjar a
0.50 i la de beguda també a 0.50. A la vegada es venen els numerets de la rifa. Hem de
comprar 1000 tiquets per a la venda de l’esmorzar i 2000 nombres de rifa.
D’onze a onze i mitja comencen les audicions i quan finalitzen es fa la rifa que aquest any, si
el pressupost ho permet, serà d’una cistella.
Aquest dia no hi ha classe a la vesprada però és el col·legi que enviarà la circular
informativa.
3.- INFORMACIÓ SOBRE EL PROGRAMA XARXA LLIBRES.
A data d’avui no sabem res nou sobre el programa xarxa llibres per a primària.
La informació que tenim fins ara va ser enviada per e-mail als socis de l’ampa l’1 de
desembre.
Ja sabem pels tutors que un funcionari de l’ajuntament vindrà a la nostra escola el dia 29 de
gener en horari pendent de confirmar, aquest únic dia i en aquest horari haurem de
presentar les sol·licituds de l’ajuda.

Les sol·licituds es poden baixar de la plana web de la conselleria d’educació i si algú no pot
el funcionari que vinga dura sol·licituds per a reomplir. També es poden presentar
telemàticament si es té firma electrònica.
4.- VALORACIÓ I DECISIÓ DE LA COMPRA D’ESPILLS PER ALS BANYS DELS ALUMNES I DE
PINTAR LES RATLLES AL CAMP D’ESPORT, SEGONS PROPOSTA DELS ALUMNES AL CONSELL
ESCOLAR .
En relació als espills, hem vist que faria falta comprar 6 i el cost (tenint en compte que han
de complir la normativa d’educació) seria aproximadament de 170 euros. Al mes de gener
farem un balanç econòmic provisional i veurem si podem fer front a aquesta despesa.
Sí que podem assumir el cost de la pintura necessària per a pintar les ratlles del camp
d’esport. En la següent assemblea concretarem la data per a pintar-les.
5.- RESULTATS DE LA REUNIÓ CONVOCADA PER FAPA SOBRE LA RETIRADA DEL
FIBROCIMENT ALS CENTRES.
Les representants de l’Ampa que assistiren a la reunió de Fapa sobre la campanya de
retirada de fibrociment a les escoles no pogueren vindre a aquesta assemblea per la qual
cosa, a soles podem dir que sabem que estem inclosos en la llista d’escoles que tenen
teulada de fibrociment que s’ha de llevar.
6.- GESTIÓ DE DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT A L’HORT ESCOLAR. VOLUNTARIS PER AL
DESENVOLUPAMENT.
L’activitat de l’hort escolar està funcionant perfectament i ja han fet una primera visita tots
els cursos (excepte infantil 3 anys).
Per part de les famílies, tot el treball que suposa aquesta activitat recau en Anatòlia de los
Rios i Mateo Urios. És per això que demanem col·laboració per a encarregar-se de gestionar
els permisos que han estat firmats i introduir els correus que ens heu donat per a què es
puga accedir al Google Drive del compte de correu de l’hort i pugueu veure totes les fotos.
S’ha ofert a fer aquesta tasca Ana Llorca a qui agraïm la seua col·laboració.
7.- PROPOSTA DE CREACIÓ D’UN LOGO PROPI DE LA NOSTRA AMPA.
La mare d’infantil 3 anys, Conchi Morales, ens ha presentat una proposta per a un nou logo
per a la nostra associació, ja que el que tenim no és particular de la nostra Ampa sinó de
qualsevol Ampa.
Ha presentat una imatge corporativa per a totes les plataformes que tenim en marxa, plana
web, Facebook, blogs, correu electrònic, circulars.
Ens ha agradat molt però li hem demanat dos canvis: que al logo de l’Ampa aparega el nom
del col·legi per a què quede visualment clar que som l’Ampa del Carles Salvador, i que les
imatges que apareixen de persones siguen integradores, es a dir, que les figures representen
les diferents races, que hi haja persones altes, baixes, grosses, primes, amb discapacitats, i
que queden representats els diferents tipus de famílies.
Conchi intentarà introduir els canvis demanats i aprovarem i ficarem en marxa la nova
imatge a partir de gener.
8.- PROPOSTA DE PRESENTACIÓ D’UN ESCRIT A L’AJUNTAMENT DEMANANT MILLORES EN
LA NETEJA I EL MANTENIMENT DEL PARC INFANTIL ANNEX A L’ESCOLA.
En nom de l’Ampa es farà i presentarà a l’ajuntament un escrit de queixa en relació a la falta
de neteja al parc i jardí que hi ha al costat de l’escola en l’encreuament del carrer Poeta Altet

i Albocàsser. El presentarem també al Síndic de Greuges i l’enviarem a totes les famílies per
a que el puguen presentar de forma individual. S’ha ofert a fer l’escrit Nacho Ferrando, a qui
també agraïm la seua col.laboració.
9.- PRÒXIMA CELEBRACIÓ A L’ESCOLA D’UN ACTE SOBRE LA DIFUSSIÓ DE L’ACOLLIMENT
FAMILIAR DE XIQUETS.
L’associació SSOM (Servei de suport i orientació al menor) farà una reunió informativa a la
nostra escola el pròxim 17 de desembre a les 17.00 hores per tal d’explicar 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 és convenient que visquen amb la seua família. Mitjançant l’acolliment són atesos
durant un cert temps per un altre nucli familiar anomenat família educadora.
Es penjarà un cartell divulgatiu i farem un mailing per a informar de la data i hora de la
reunió.
Per problemes d’organització no ha sigut possible la celebració d’aquesta
presentació. Tractarem de retomarla i celebrar-la en el que queda de curs, avisant
amb antel.lació.
10.- XERRADA SOBRE ELS DEURES DELS ALUMNES A CASA.
Davant la inquietud d’alguns pares al voltant de la quantitat de deures que els alumnes
tenen, sobretot, a partir de segon i tercer cicle de primària decidim parlar amb la directora
en primer lloc, per a què ens explique quina és la línia de l’escola en aquest tema. Volem
saber també si es una decisió personal de cada mestre i que podem fer en cas de
disconformitat. A la propera assemblea, Paz Viñals, que parlarà amb direcció ens donarà
l’explicació.
11.- PRECS I PREGUNTES.
11.1- Es presenten noves propostes per a la revista la Veu del Carles: Simone de Beauvoir
pel 30 aniversari de la seua mort, Virgínia Woolf pel 75 aniversari de la seua mort, Einstein
per l’aniversari de la publicació de la Teoria de la Relativitat. Per votació a ma alçada ix
Einstein com a personatge central de la revista d’aquest any.
11.2- No podem fer el curs de valencià per a adults per què no hi ha prou persones
interessades: iniciació 3 persones apuntades, elemental 4, mitjà 1 i dos del Pare Català.
11.3- Hem parlat amb Payasospital i ens han ofert l’activitat de vindre a les classes a fer una
representació al preu de 3 euros per alumne. Ho proposarem a Direcció.

Finalitza la reunió a les 18:37.

