
 

ASSEMBLEA  ORDINÀRIA AMPA DIMECRES 13 DE GENER DE 2016 

 

Comença la reunió a les 16.46 hores. 20 assistents. 

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

2.- NOU LOGO DE L’AMPA. PRESENTACIÓ DE LES MODIFICACIONS. 

Conchi Morales, ens ha fet una presentació de la nova imatge corporativa de la nostra 

associació amb els canvis que li demanàrem a l’assemblea de desembre.  

Efectivament aquestes millores, referents a imatges integradores i a la inclusió del nom de 

l’escola al logo de l’Ampa, han estat incorporades i el resultat és molt satisfactori. El canvi de 

logo i d’imatge s’anirà implantant progressivament a les diferents plataformes que tenim en 

marxa, plana web, Facebook, blogs, correu electrònic, circulars.  

3.- ORGANITZACIÓ DE VISITA DE PARES I ALUMNES A L’HORT ESCOLAR. 

Els encarregats de l’hort escolar volen organitzar una visita per a les famílies que vulguen 

conèixer l’hort. S’ha pensat en una o dues visites en funció de la quantitat de famílies que  

vulguen anar.  

Es proposa que siguen dies i hores de rec, dissabte o diumenge, i com a primera data 

concreta el 7 de febrer.  

Es farà la comunicació de l’activitat amb circular escrita i amb correu de l’Ampa adreçant als 

que vulguen participar a confirmar la seua assistència al mail de l’hort, no de l’Ampa, per a 

què els encarregats puguen organitzar els grups i les visites.Finalment es decidix que no 

caldrà confirmació d’assistència.  

4.- BALANÇ ECONÒMIC. BENEFICI DE LA LOTERIA DE NADAL I INGRESSOS DE LA FESTA DE 

NADAL. PREVISIONS DE DESPESES. 

Els beneficis de la festa de Nadal han estat de 522 euros i els de la loteria de Nadal 734 

euros. 

Una volta afegides aquestes quantitats i les quotes de socis (77% de l’alumnat), tenim un 

saldo positiu de 5013,50 euros. Però ja no s’esperen més ingressos sinó que venen les 

despeses més fortes que tenim: ajudes per a les eixides escolars, festa de falles i festa de fi 

de curs, i en conseqüència disposem d’un import ajustat. 

Tenim pendent de cobro les subvencions de l’Ajuntament de 250 euros i la de Conselleria de 

500. 

5.- DECISIÓ SOBRE COMPRES PENDENTS. 

En relació al punt anterior hem decidit aprovar la compra dels 6 espills per als banys pel preu 

aproximat de 170 euros, i de la pintura per a pintar les ratlles dels camps d’esport.  

De moment aquesta serà la nostra ajuda econòmica d’aquest curs a l’escola, si cobrem les 

subvencions pendents, o en funció de com vagen les despeses i la previsió de les mateixes 

per al final del curs, mirarem d’ aportar un poc més. 

 



6.- DEURES DE L’ESCOLA A CASA (II). 

La Direcció és partidària de què no hi haja molts deures per a casa i intenta que aquesta siga 

la línia de l’escola i de tots el professors, però no pot obligar els mestres a treballar d’una 

determinada manera perquè ha de respectar la llibertat de càtedra.  

El lloc on podem d’ expressar les nostres inquietuds en aquest tema és al Consell Escolar.  

7.- CARTA SOL.LICITANT MILLORES AL PARC ANNEX. 

Llegim la carta redactada per Nacho, ens sembla correcta i la presidenta la signarà i 

presentarà a l’Ajuntament, dirigint-la a la regidoria de parcs i jardins i a la de protecció 

ciutadana.  

Deixem la presentació al Síndic de Greuges davant la possibilitat de què ens contesten 

negativament, o no ens contesten, en aquesta primera instància.  

8.- RESULTAT DE LA CAMPANYA DEL FONS SOLIDARI. 

Finalitzada la campanya del fons solidari hem arreplegat la quantitat de 440,65 euros. 

Cal dir que encara que es donà la possibilitat de sol·licitar l’ajuda si alguna família 

considerava que podia tindre dret, ningú l’ha sol·licitat.  

Així doncs, tot i fora de termini, recordem que qui considere que per la seua 

situació econòmica pot necessitar ajuda del fons solidari pot ficar-se en contacte 

amb el seu tutor o tutora o amb direcció. 

9.- CARNESTOLTES. POSSIBLE ORGANITZACIÓ CONJUNTA DE LA DIFRESSA PER A QUI 

VULGA, EN ESPAIS DE L’ESCOLA. 

Tenint en compte que la celebració del carnestoltes, que organitza l’escola, hauria de ser el 5 

de febrer, data molt pròxima, volem demanar a la direcció que comunique, si pot ser la  

setmana vinent, el tema de les disfresses. També volem demanar-li un espai a l’escola per a 

poder confeccionar, qui vulga i necessite idees o ajuda, les disfresses. 

10.- REVISTA LA VEU DEL CARLES. 

Conchi Morales es ficarà amb contacte amb Sara Gil  i Rosa Gil, encarregades de la revista, 

per a ajudar-les en la part de maquetació.  

Demanarem els tutors que conviden els alumnes a participar amb qualsevol tipus de treball 

escrit o gràfic a la revista. 

 11.- PRECS I PREGUNTES. 

Cal comunicar a la direcció el mal estat de les canastes de bàsquet davant el perill de que es 

trenquen i puguen malferir algú. 

 

Finalitza la reunió a les 18:30. 

 

 


