
 

ASSEMBLEA  ORDINÀRIA AMPA DIMECRES 5 D’OCTUBRE DE 2016 

 

Comença la reunió a les 16.45 hores. 11 assistents. 

 

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

Es fa una esmena al punt 5 de l’acta. Les samarretes de manega llarga són de color blau, no 

groc. 

 

2.- INCIDÈNCIES EN EL PROCÉS D’ORGANITAZCIÓ DE LES EXTRAESCOLARS 2016-

2017. 

Escola matinera: ens arriba la suggerència d’una mare per tal que quan es duga al xiquet/a 

a l’escola matinera mitja hora en lloc de l’hora sencera, no s’haja de pagar l’hora sencera. 

Nosaltres no decidim el import, en aquest cas, haurà de ficar-se en contacte personalment 

amb Forcuin per veure si li poden donar una solució. 

Extraescolars migdia: en la activitat d’anglés per a 5 anys a soles hi havia un xiquet, i s’ha 

afegit al grup de 3-4 anys. Com que aquest grup es nombrós, te un professor de 

recolçament, si hi haguera espai per a fer dos grups, es faran. 

L’activitat de teatre ha tingut molta demanda y s’han fet dos grups perque aquest dia si hi 

havia lloc. 

Extraescolars de vesprada: no ha hagut suficient demanda per a les propostes de taller de 

rock, ni per a tabalet i dolçaina, ni per al tai jitsu dels divendres. 

En el cas del Tai Jitsu dels divendres per a majors de 8 anys, també se’ns ha traslladat el 

malestar d’una mare assabentada de que s’estava formant un grup paral.lel i selectiu els 

dijous en les instal.lacions de l’escola, que no havia estat informat en la plantilla de les 

extraescolars de l’Ampa.   

Com que a data d’avui ens han informat que el claustre de professors, que tenia que donar 

autorització, ha votat no a la cessió de les instal.lacions al grup del dijous, ens ficarem en 

contacte amb els interessats del Tai Jitstu per oferir de nou l’activitat tal i com estava 

plantejada els divendres per la vesprada. 

D’altra banda, davant la gran demanda de la majoria d’activitats hi han grups que no podran 

admetre més de un o dos alumnes més, és el cas de tennis, futbol, patinatge i basket. 

A l’activitat de basket, es proposa de cara al curs vinent que s’oferisca a partir de 5 anys 

perque enguany s’han apuntat 18 de primària i una xiqueta de 4 anys. Igualment a l’activitat 

de robótica. 



 

Una altra mare ens ha propossat l’activitat de multiesport per als xiquets i xiquetes d’infantil. 

Li expliquem que haguerem de llevar-la per falta de demanda, i de moment tenim cobertes 

totes les hores i espais, però que ho propose per al curs vinent. 

També ens proposa que els llistats d’admessos es pengen a banda de dins de l’escola, a la 

plana web, ens sembla una bona idea, però hi ha que trobar una forma de de codificar els 

noms per protecció de dades. 

 

3.- PRESENTACIÓ D'UN ESCRIT PER A RECLAMAR LA CREACIÓ, PER L'AJUNTAMENT 

DE VALÈNCIA D'UN ESPAI ESPORTIU I D'ESPARCIMENT (PISTES ESPORTIVES O 

SIMILAR) al solar annex a l'alqueria La Puríssima entre els carrers de Vinaròs, de Viver, de 

Torreta de Miramar i d'Assagador d'Alboraia. 

Els pares que proposaren aquesta iniciativa en assemblees anteriors, han preparat un escrit 

per a demanar que el solar al costat de l'alqueria de La Puríssima, i que està molt prop de 

l'escola siga destinat a un espai esportiu o similar que els nostres fills i filles i gent del barri 

puguen gaudir quan ja no tenen edat de jugar al parc infantil. 

En primer lloc, abans de presentar l'escrit, intentarem esbrinar si té algun títol de cessió i les 

condicions, si hi ha, d'aquesta cessió. 

Una volta tinguem més dades, presentarem l'escrit com Ampa dirigit directament a l'Alcalde 

per tal què després el deriven a la regidoria/es corresponent/s. 

Demanarem també suport a l'Associació de Veïns de Benimaclet i també iniciarem un procés 

participatiu perquè es puga fer de forma individual. 

El dia 30 de novembre, a l'Ajuntament hi haurà un encontre on els xiquets i xiquetes de 

València podran exposar directament a l'Alcalde les seues demandes i traslladar les seues 

necessitats, intentarem tindre algun/a representant. 

 

4.- JOCS TRADICIONALS AL PATI DE L'ESCOLA. 

Una mare ha proposat ensenyar als nostres fills/filles els jocs tradicionals que sembla molts 

no coneixen. La proposta consisteix per exemple, a pintar samboris al pati, tres en ratlla, 

circuits per a jugar a les xapes, comprar cordes i gomes. Fer una vesprada de portes 

obertes per a poder ensenyar-los a jugar. 

Paral.lelament les mestres d'infantil han proposat a les famílies dels seus alumnes 

col.laborar en el disseny  i pintar un ciruit de tràfic al pati d'infantil. Han quedat per a 

organitzar-se el dia 14 d'octubre. Si Direcció accepta la nostra proposta per al pati dels 

majors, demanarem afegir-nos el dia 14 i organitzar-lo tot, tots junts. 



 

5.- ELECCIONS DE LA NOVA JUNTA DIRECTIVA DE L’AMPA. CONVOCATÒRIA 

D'ELECCIONS A LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 26 D'OCTUBRE. CRIDADA A LA 

PARTICIPACIÓ. 

A la present assemblea han quedat convocades les eleccions a la junta directiva de l'Ampa. 

Els càrrecs a triar seran: president/a, vicepresident/a, secretari/a, tresorer/a. 

El procés es concreta en les següents dates: 

 - des del 6 d’octubre al 24 d'octubre, presentació de les candidatures 

Les formes de presentació de les candidatures poden ser dient-lo directament a qualsevol 

membre actual de la junta, o bé deixar un paper a la bústia de l'Ampa amb el nom i cognoms  

del candidat i el nom també del seu fill/filla, o enviant un email al correu de l'Ampa. 

 - El 25 d'octubre es publicaran els candidats presentats pels mitjans habituals. 

 - El 26 d'octubre, en assemblea extraordinària, els candidats tindran l'oportunitat, si 

volen, d'exposar breument les seues idees i a continuació es farà la votació. 

La nova junta començarà a treballar a l'assemblea de novembre del 2016 fins a octubre del 

2018. 

 

6.- PRECS I PREGUNTES. 

Resum de l'últim Consell escolar. 

– Ha augmentat el nombre d'alumnes al menjador, a soles fixos, són 177, en un espai 

per a uns 50. L’excés de comensals en relació als corresponents per superfície fa 

que, en cas d’exigència per Conselleria d’Educació (no aplicada fins el moment) 

s’hagueren d’establir criteris de prelació per a l’admissió de comensals en funció de 

les circumstàncies familiars, econòmiques, socials i laborals. En conseqüència, 

aquest curs, els alumnes eventuals de menjador, hauran d'avisar amb antelació i no 

el mateix dia per saber si hi haurà lloc. Igualment, les normes del menjador s'han fet 

menys laxes. 

– Els especialistes de l'escola en logopèdia, psicologia terapèutica i psicologia, són 

nous i a mitja jornada. 

– El programa de Xarxa Llibres, començarà a pagar-se, segurament, a partir del 15 

d'octubre. 

– L'escola ha presentat un projecte relacionat amb la música, anomenat “La Veu de la 

Música al Carles” per a poder participar en una subvenció a projectes a l’innovació. 



 

– L’escola participa també al projecte del Ministeri d’educació i la UE, “Colegios con el 

deporte” encaminat a promoure la pràctica saludable de l’esport. 

– La col.laboració dels mestres en l'hort continuarà com el curs passat, fent les visites 

en coordinació amb els pares voluntaris que ara tenen cura de l’hort. 

Finalitza la reunió a les 18:45. 

 


