
 

ASSEMBLEA  ORDINÀRIA AMPA DIJOUS 3 DE NOVEMBRE DE 2016  
  

Comença la reunió a les 16.40 hores. 12 assistents.  
  

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

2.- PRESENTACIÓ DE LA NOVA JUNTA I REPARTIMENT DELS CÀRRECS.  
  

La junta directiva del AMPA està composada per:  
 

Presidenta: Carolina Baile  
Vicepresidenta: Anna Sanz  
Tresorer: Pablo Balaguer  
Secretària: Paz Viñals  

  

El repartiment de càrrecs entre vocals i col·laboradors és el següent:  
Festes: Diana Naves  
Hort escolar: Isabel Sendra  
Extra escolars: Cristina Gordon i Inma Pons.  
Trobades: Patricia Cuquerella i Vicente Sepulcre.  
Roba: Ana Barragán.  
Revista: Conchi Lopez y Nacho Ferrando.  
Organització de cursos: Victoria Antequera i Anna Sanz.  
Loteria: Ana Llorca.  
Convivència: Betlem Martínez donant suport a la comissió de convivència del Consell 
Escolar.  
Fons Solidari: Rosa Gil.  
Infraestructures: Sara Moltó.  
Comunicació i web: Carolina Baile  

3.- ORGANIZACIÓ PINTURA JOCS TRADICIONALS AL PATI DE L'ESCOLA.  
  

Es concreta qui fa les plantilles, la compra de la pintura, material, begudes, etc. El divendres 
4 a les 16.30 es durà a terme la neteja del pati i el replanteig; i el dissabte 5 de 10.00 a 
14.00 es pintarà.  
  

4.- ACCIONS PER A SOL·LICITAR LA CREACIÓ PER L'AJUNTAMENT DE VALENCIA D'UN ESPAI 
ESPORTIU I D'ESPARCIMENT.  
  

Al solar annex a l’alqueria La Puríssima, entre els carrers Vinaròs, Viver, Torreta 
de Miramar i Assagador d'Alboraia. Es durà aterme un escrit junt a un pressupost estimat del 
que podria costar fer un parc amb pista de futbol, basquet, patinatge i arbres al 
voltant. L’escrit es presentarà per registre d’entrada, tant a l’ajuntament, a la junta de 
districte i, si és possible, al ple de xiquets i xiquetes del proper 30 de novembre.  
  

També volem posar-nos en contacte amb l’AAVV de Benimaclet i amb 'benimaclet és 
futur' per a que ens donen suport per promoure aquest projecte.  
  



 

Així mateix es posarà en marxa una proposta participativa per a que els 
xiquets facen dibuixos i descriguen sobre què farien en eixe solar per a intentar entregar-la 
en el ple de xiquets i xiquetes del 30 de novembre. Si no fóra possible la participació de la 
nostra escola en el ple, remetríem els escrits i els dibuixos a l’atenció de l’alcalde per registre 
d’entrada.   
  

5.-IDEES PER ALS DETALLS DE NADAL QUE PORTARAN ELS PATGES  
  

Van a buscar-se detalls solidaris en col·laboració amb alguna associació benèfica.  
  

6.-LOTERIA DE NADAL  
  

Es demanaran  1400 participacions, amb 8 participacions per sobre per a cada  soci  de 
 l’AMPA a 3 euros la papereta. Tothom pot demanar una quantitat diferent de nombre de 
participacions, encara que 8 participacions a 3 euros cadascuna, amb un total de 24 euros, és 
la quantitat preestablerta.  
 

  

Els dies previstos per a la venda de loteria seran del 14 al 18 de novembre, també el 3, 5 i 7 
de desembre. L’horari de tots els dies serà a les 9, a les 16.30 i a les 17.30.  
  

7.-TROBADES  
  

Aques any la data de les trobades d’escoles en valencià serà el 9 d’abril, a la plaça de 
l’ajuntament de València. En principi s’ha de decidir el taller i el nombre de samarretes per a 
gener; volem preguntar la possibilitat de retardar la data per a tindre més temps per a la 
venta de samarretes. També es va parlar de fer un concurs de fotografia de la natura en 
València capital, encara per concretar. La cercavila serà més curta, des del IES Lluís Vives a 
l’ajuntament. Ens diuen que l’AMPA i l’escola del Carles Salvador no són socis, quan l’any 
passat sí es va pagar els 40 euros, queda pendent de comunicar-ho.  
  

8.-PRECS I PREGUNTES  
  

El CEIP Max Aub vol promoure un moviment d’escoles de barri, intentarem coordinar-nos 
amb ells per col·laborar.  
  

Volem concòrrer a la subvenció de difusió del valencià, sembla que podem participar en les 
dues subvencions mentre no superem una quantia determinada.  
   
Es determina que formen part del whatsapp de l’AMPA toptes aquelles persones que 
participen de forma actiba, amb algun càrrec o tasca que requerisca la col·laboració i 
coordinació amb l’AMPA.  
  

La propera reunió serà el 30 de novembre a les 16.30.  
  

L’assemblea finalitza a las 18:15  
  

 


