
 

 

ASSEMBLEA  ORDINÀRIA AMPA DIMECRES 13 D’ABRIL DE 2016 

 

Comença la reunió a les 16.40 hores. 12 assistents. 

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

La reunió sol·licitada a l’empresa del menjador, IRCO, es farà el 5 de maig. Hem de fer la 
circular informativa des de l’Ampa i convidar a les famílies a que participen per tal de 
comunicar les seus propostes i formular els seus dubtes. 

2.- VESPRADES DE JUNY. DECISIÓ SOBRE L’HORARI (15.00 A 16.30 O 15.00 A 17.00) I 
SELECCIÓ DE L’EMPRESA. 

Realitzem votació i per majoria ix elegida l’empresa Forcuin, entre altres raons per canviar 
respecte a l’empresa que ho ha fet durant tot el curs i per preu. 

L’activitat “Playful English” es realitzarà de l’1 al 22 de juny. La duració serà de dues hores 
des de les 15.00 fins a les 17.00, i el preu és de 59 euros. Aquest preu porta inclòs l’import 
del canguratge.  

Hi haurà una reunió informativa de Forcuin de la qual informarem prèviament pels mitjans 
habituals. 

Puntualitzacions: 

1.- Enguany la direcció del centre demana que hi haja una monitora mentre l’escola estiga 
oberta, motiu pel qual al preu de l’activitat s’ha afegit el cost del canguratge. 

2.- Els pares podran optar per que els seus fills isquen de l’activitat a les 16.30, com així ho 
han demanat algunes famílies. El preu en aquest cas no variarà. L‘horari d’eixida triat 
s’haurà d’indicar en la fulla d’ inscripció i l’alumne ho seguirà tots els dies de l’activitat.  

3.- Les vesprades de setembre estan pendents d’aprovació en Consell Escolar, però si es fan 
serà en els terminis explicats. 

3.- ORGANITZACIÓ DE LA TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ. NECESSITEM PARES 
VOLUNTARIS PER FER TORNS EN EL STAND DE LA TROBADA AL TALLER QUE ESTEM 
PREPARANT: “PORTA MONEDES AMB GOMA –EVA”.  

Repartim les tasques. Es comprarà el material necessari i es deixaran les fulles de goma-eva 
al quartet de l’Ampa per a que els voluntaris les agarren i les retallen. Es tornaran com a 
molta a la vesprada del divendres 15, aquest dia a les 16.30 es carregarà tot el necessari.  

4.- ORGANITZACIÓ FESTA PAYASOSPITAL A L’ESCOLA EL 27 DE MAIG. 

Malauradament no podrem fer aquest curs la festa de Payasospital per un problema de 
dates. Intentarem organitzar-la per al curs vinent.  



 

5.- RESULTAT DE LA REUNIÓ DE LA DIRECCIÓ DEL CENTRE I REPRESENTACIÓ DE L’AMPA A 
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ EN RELACIÓ AMB LES OBRES D’AMPLIACIÓ DEL MENJADOR I 
EDIFICI D’INFANTIL. 

La presidenta de l’Ampa i la directora del centre es van reunir el passat 10 de març amb 
representants de la Conselleria d’Educació per invitació de l’assessora del Secretari 
autonòmic, Inmaculada Sánchez, per traslladar els nostres dubtes en relació a la retirada del 
barracó d’infantil i la seua nova construcció.  

Adjuntem a aquest document, com apèndix, el resum i resultat de la reunió.  

6.- PRECS I PREGUNTES. 

6.1- L’encarregada dels horts escolars proposa fer una segona visita de les famílies als horts, 
aquesta volta per a plantar. Podria ser el dissabte 8 o el dissabte 15 de maig al voltant de les 
17.00 o 17.30. Informarem prèviament pels mitjans habituals. 

6.2- Farem una proposta a l’ajuntament de València per saber si hi ha alguna possibilitat  
que el solar que hi ha a l’encreuament del carrer Viver i el carrer L’Assagador d’Alboraia 
(darrere de la nostra escola) puga ser habilitat id’aquesta forma aprofitat com a zona 
d’esports. 

Finalitza la reunió a les 18:00. 

 

 

 



 

ASSUMPTE: RESUM DE LA REUNIÓ DE 10 DE MARÇ DE 2016 A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ 
SOBRE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DEL CEIP CARLES SALVADOR DE VALÈNCIA 

La reunió va estar motivada per l’oferiment de l’assessora del Secretari Autonòmic d’Educació, 
Inmaculada  Sánchez  en  conversa  telefònica  de  3  de març  amb  la  presidenta  de  l’AMPA  del 
CEIP Carles  Salvador. Aquesta  associació havia  sol∙licitat  prèviament per  escrit mantenir  una 
reunió amb representants de la Conselleria per aclarir la no inclusió del CEIP Carles Salvador en 
les  llistes  d’actuacions  d’execució  d’infraestructures  educatives,  tot  i  la  seua  aparició  en  el 
llistat d’eliminació de barracons. 

La reunió es va dur a terme el 10 de març de 2016 assistint a la mateixa Vicenta Guijarro, com 
a  Directora  del  Centre,  Ana Mañes  en  representació  de  l’AMPA  i  per  part  de  la  Conselleria 
d’Educació,  Carmen  Salcedo  i  José  Vicente  Polo,  companys  de  Inmaculada  Sànchez  que  no 
pogué assistir per motius de salut.  

La  Directora  del  centre,  en  primer  lloc,  va  fer  un  històric  de  les  gestions  realitzades  pels 
anteriors directors  i per ella mateixa en relació amb  la sol∙licitud, projecte  i aprovació de  les 
obres d’adequació de l’escola objecte de la reunió. En la reunió es van mostrar per la direcció 
del centre i l’AMPA els plànols de l’abast de les obres d’adequació, consistents, bàsicament en 
l’ampliació de  l’edifici general per permetre  l’ampliació del menjador,  i de  l’edifici de  l’aulari 
d’infantil  que  permeta  albergar  les  tres  unitats  de  que  disposa  el  centre,  ja  que  una  de  les 
mateixes  es  desenvolupa  ara  a  l’edifici  de  primària,  per  tal  d’evitar  suportar  de  manera 
prolongada a un mateix grup d’alumnes, el barracó que al seu dia es va  instal∙lar de manera 
provisional. Es va recordar que el projecte de les obres d’adequació estava aprovat. 

Així mateix  la Direcció  del  Centre  va  fer  referència  a  les mancances  de  l’escola  relatives  als 
sistemes  d’evacuació  adequats  com  ara  escales  d’emergències,  eixides  alternatives  i  altres 
elements descrits en documentació lliurada en diverses ocasions a la conselleria d’Educació.  

Carmen  Salcedo  va  indicar  que  el  projecte  d’ampliació  es  va  licitar  però  no  va  arribar  a 
adjudicar‐se.  

En relació amb la no inclusió de les obres del CEIP Carles Salvador en el “Llistat d’obres de nova 
execució”, Carmen Salcedo va explicar el següent:  

Els municipis han enviat les necessitats d’escolarització. Amb aquesta informació es van fer els 
tres llistats:  

1. Llistat d’obres de nova execució o reforma integral (124 centres):  

a. 26  unitats  amb  expedients  prou  avançats  amb  els  quals  es  va  comprometre 
l’anterior president autonòmic.  

b. Altres adequacions que suposen una reforma integral 

2. Eliminació de barracons (aproximadament 160 actuacions):  



 

Important:  L’eliminació  del  Barracó  pot  comportar  una  AMPLIACIÓ  o  una 
REHABILITACIÓ.  

3. Obres menors (fusteria, banys i també ampliacions).  

La intenció de la Conselleria d’Educació es portar l’execució dels tres llistats al mateix temps, i 
abans  de  l’estiu  volen  tenir  finalitzat  l’estudi  de  les  necessitats,  per  part  de  la  Direcció 
Territorial i el Servici d’Infraestructures.  

De  l’aclaració  de  Carmen  Salcedo  sobre  el  llistat  de  barracons  entenem  que  l’actuació 
d’eliminació del barracó pot comportar actuacions addicionals a  la mateixa eliminació com 
són obres d’ampliació  amb  les  funcions que exercia  la  infraestructura provisional, o altres,  i 
que eixes actuacions són les que estan en procés d’estudi.  

En un moment determinat de  la  reunió, els  representants de  la Conselleria van preguntar  si 
volíem  les obres perquè volíem ampliar a una  línia més el centre, a  la qual cosa vam  indicar 
que  no.  Som  una  escola  d’una  única  línia  en  valencià,  amb  una  única  unitat,  i  no  estem 
interessats  en  augmentar  el  número  d’unitats,  a  més  a  més  de  la  impossibilitat  per  les 
disponibilitats reals d’espai.  

 

Conclusions de la reunió:  

1. L’aparició  del  centre  en  el  llistat  d’eliminació  de  barracons  suposa,  a  més  d’eixa 
eliminació, un estudi de les necessitats que cobria el barracó i d’altres necessitats del 
centre, que es cobriran junt amb l’eliminació del barracó. Aquest estudi es farà en els 
propers mesos. Ens recomanen cridar l’assessora Inmaculada Sanchez sobre el mes de 
maig o juny per conèixer les novetats al respecte. 

2. Respecte de les carències en matèria de sistemes d’evacuació:  

a. Transmetran a  l’inspector  i els serveis  territorials  les necessitats. Enviaran un 
tècnic  i  avisaran  quan  vinga  perquè  puga  estar  tant  la  directora,  com 
representants de l’AMPA.  

b. El tècnic farà un  informe el qual ens donaran a conèixer. L’informe contindrà 
una memòria  valorada.  Es  farà  en  el  termini  d’un  mes  des  de  la  visita  del 
tècnic 

c. La  directora  del  centre  transmet  les  mancances  tècniques  d'evacuació  i 
seguretat del centre i la necessitat urgent de rebre el tècnic. Carmen Salcedo, 
afirma aquesta urgència i transmet que considera una prioritat urgent la seua 
visita al centre. 

 

Finalitza la reunió a les 19:00 hores. 


