
 

ASSEMBLEA  ORDINÀRIA AMPA DIMECRES 8 DE JUNY DE 2016 

 

Comença la reunió a les 16:40 hores. 9 assistents. 

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

2.- FUNCIONAMENT AMB EL BANC “CAIXA POPULAR” PER AL PAGAMENT DE 

LES QUOTES DEL CURS 2016-2017 

Al començament d’aquest curs canviaren les condicions que al moment d’obrir el 

compte en aquest banc teníem signades, motiu pel qual cobren 3 euros per fer l’ingrés 

a la finestra del banc. Al llarg de l’any ens han llevat els 3 euros de comissió si no 

ficàvem el nom al fer l’ingrés però a partir d’aquest curs per no cobrar-nos-els, ens 

donen aquestes opcions: 

a) Fer una transferència des del compte de cadascú (tindreu comissió o no 

depenent de les condicions acordades amb el vostre banc). 

 

b) Que siga l’AMPA qui faça la domiciliació. 

 

c) Fer l’ingrés sense nom al banc en horari de dilluns a divendres de 9.00 a 11.00 

omplint les dades de l’alumne per triplicat a una fulla (taló de pagament) que 

nosaltres repartirem o que vos podeu descarregar de la nostra plana web. El 

banc, al moment de fer l’ingrés donarà dues còpies segellades a l’interessat, 

una de les quals deurà deixar a la bústia de l’AMPA per què serà l’única forma 

de saber qui ha pagat la quota. Caldrà cuidar bé aquesta fulla per part dels 

socis i guardar-se sempre una de les còpies, perquè no tindrem altra forma de 

saber qui ha pagat a l’extracte bancari de la quota de l’AMPA com ara sí fem. 

Per facilitar-vos el tràmit, a començament de curs ficarem uns dies i unes hores per a 

fer d’intermediaris i que pugueu vindre a pagar a l’AMPA i nosaltres anirem a fer 

l’ingrés al banc. Vos donarem un rebut nostre. No obstant, també es podrà pagar 

seguint les opcions primera i tercera que hem indicat, però no farem domiciliacions. 

Passarem una circular informativa pels mitjans habituals i a les noves famílies els la 

repartirem amb el tríptic informatiu de l’AMPA amb el sobre de matrícula.  

 3.-  MODIFICACIONS EN ELS APODERATS AL COMPTE BANCARI DE L’AMPA. 

Un dels tres apoderats necessaris que hi han en el compte de l’AMPA, és el tresorer 

Jose Miguel González. Com que deixa l’escola al final d’aquest curs el substituirà 

Carolina Baile Aguilar.  

Fins ara estaven autoritzats en el compte bancari els següents membres de la junta 

directiva:  

- Ana María Mañes Bonet, amb DNI 73563373-N com a presidenta. 

- Jose Miguel González González, amb DNI 24350174-M com a tresorer. 

- Silvia Buch Romeu,  amb DNI 29181281-P com a secretària. 



 

Amb el canvi aprovat amb aquesta assemblea quedaran com a membres autoritzats al 

compte bancari els següents:   

- Ana María Mañes Bonet, amb DNI 73563373-N com a presidenta. 

- Silvia Buch Romeu,  amb DNI 29181281-P com a secretària. 

- Carolina Baile Aguilar, amb DNI 29179914-K com a vocal. 

Per a què conste als efectes de realitzar el canvi de firmes autoritzades al banc 

on l’AMPA té domiciliat el compte bancari. 

4.- ORGANITZACIÓ DE LA FESTA DE FI DE CURS.  

La festa de fi de curs que organitza l’AMPA tindrà lloc el divendres 17 de juny de 18.00 

a 24.00 hores, farem les comunicacions pertinents pels mitjans habituals.  

Farem una llista amb els torns de la barra, una parella cada mitja hora cobrint l’horari 

de 18.00 a 24.00. Aquest any no farem tiquets, sinó que directament cobrarem. El preu 

de les consumicions serà de 0,50 l’aigua i 1,00 euro la resta de pots. 

La mateixa setmana de la festa es realitzaran les compres necessàries. 

Es mantenen els preus d'anys anteriors, per a antics alumnes, que no tinguen 

germans al centre, l'entrada serà de 2 euros i per a alumnes i familiars d’alumnes no 

socis de l’AMPA 5 euros per persona. 

Les taules i cadires intentarem que les duguen la vesprada del dijous d’abans a l’horari 

de l’extraescolar d’anglés. 

5.- EXTRAESCOLARS 2016-2017 I VESPRADES DE SETEMBRE. 

5.1.- EXTRAESCOLARS 

Repartirem una planella d’extraescolars a final de curs per què les famílies coneguen 

l’oferta i puguen organitzar-se per al curs vinent. 

De moment les deixarem tal com estan aquest any. Robòtica hi haurà igualment però 

passarà a donar-la Forcuin. Cal buscar un anglés que done continuïtat als alumnes 

que acaben amb Top Trainers que dóna fins a segon de primària. 

Donat el volum d’alumnes interessats en extraescolars i les limitacions d’espai i horaris 

que tenim, si hi haguera activitats en les quals falten places es farà un sorteig per lletra 

en cada una de les activitats. 

Aquest any oferirem com noves activitats a proposta dels assistents: tabalet i dolçaina, 

i taller de rock. 

5.2.- ESCOLA D’ESTIU 

Ha hagut un molt bona acollida de l’escola d’estiu, però el dia d’avui la majoria de les 

sol·licituds són de fora de la nostra escola. Farem una crida a les famílies recordant 

que l’últim dia per inscriure’s és el 15 de juny. 



 

5.3- VESPRADES DE SETEMBRE 

Igual que les vesprades de juny i l’escola d’estiu, les vesprades de setembre han tingut 

una bona acollida i a hores d’ara queden poques places. 

Recordarem als que han demanat aquesta activitat que comproven que apareixen al 

llistat d’admesos que hi ha dins l’escola. 

6.- SITUACIÓ D’USUARIS D’EXTRAESCOLARS NO SOCIS DE L’AMPA. 

És requisit per a fer ús de les extraescolars pagar la quota de l’AMPA o bé una 

matrícula de 25 euros per xiquet. A les famílies que estaven duent els seus fills/filles a 

alguna activitat i no havien pagat la quota se’ls envià un recordatori al mes de febrer. 

Però les famílies que encara estan a aquesta situació, si al curs vinent volen apuntar 

als xiquets/xiquetes a alguna activitat extraescolar hauran de posar-se al corrent, 

pagant la matrícula pendent del curs 2015-2016 (25 €) més la quota de socis del curs 

2016-2017. 

7.- CONTINUITAT DE L’HORT ESCOLAR. ORGANITZACIÓ DE LA III VISITA DE 

FAMÍLIES A L’HORT. 

La tercera visita a l’hort, corresponent al tercer trimestre, s’organitzarà com visita 

familiar la vesprada del pròxim 15 de juny,amb l’arreplegada de les creïlles i cebes que 

els nostres fills/filles han plantat. Quedarem a les 18.15 a l’escola o a les 18.30 a l’hort. 

Passarem circular en paper a banda de fer-ho pels mitjans habituals. 

Probablement hi haurà continuïtat de l’activitat de l’hort al curs vinent per què hi ha un 

grup de pares/mares interessats, la col·laboració dels mestres queda pendent 

d’aprovació en consell escolar.  

8.- PRECS I PREGUNTES. 

- Es proposa la participació en l’activitat: Concurs de creativitat per a xiquets/xiquetes 

de CEAPA i PLAY DOH. Decidim no participar per majoria. 

- A l’últim consell escolar es van explicar les queixes que havien presentat un grup de 

directors, entre ells, la nostra directora, en relació al funcionament de xarxa llibres, de 

la jornada continua, de la mancança d’ajudes a les escoles que aposten per la 

innovació tecnològica i la sobrecàrrega de treball administratiu. 

 

Finalitza la reunió a les 18:00. 

 

 

 

 


