
 

ASSEMBLEA  ORDINÀRIA AMPA DIMECRES 12 DE GENER DE 2017 

  

Comença la reunió a les 16.40 hores. 10 assistents.  
  
1.-  LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.  

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

BALANÇ NADAL INGRESSOS DESPESES 

LOTERIA NADAL 1300 P 3.900 € 3.140 € (1300 paperetes a 2,4€) 

INGRESSOS DE LA FESTA 4.28,14 €  

DESPESES REGALS  511,5 € 

MENJAR, CISTELLA Y PATGES  128,52€ 

TOTAL 4.328,14 € 3.780,02 € 

3.- BALANÇ ECONÒMIC. BENEFICI DE LA VENDA DE ROBA 

Venda:  1.161.-€ 

Cost: 987,60.-€ 

Benefici: 173,30.-€ 

Sobren 6 camisetes per l’any que ve. 

4.- FONS SOLIDARI 

No s'ha gastat tots els diners de l'any passat. Es planteja la possibilitat de parlar amb direcció sobre la 
necessitat o no de canviar l'enfocament del fons solidari.  

 
5.- REVISTA LA VEU DEL CARLES 

Hi ha una única idea per a portada de la revista, la xiqueta Malala  Yousafzai de Pakistan que s'aprova per 
majoria. Es comenta la importància de donar-li un to per a xiquets esperançador i poc dramàtic. 

Es proposa passar de 24 pàgines a 28 pàgines perquè la informació de la revista quede més estructurada i 
buidada. S'aprova per majoria. El cost passarà de ser 235 euros a 295 euros. 

 
6.- CURS FAMPA 

 Es realitzaran els següents cursos: 

- 18 de gener de 2017: “Educació emocional: importància de les emocions en el desenvolupament 
personal” 

- 30 de marc de 2017: “Com fomentar l'autocontrol i la tolerància a la fustració" 
 



 

7.- CARNESTOLTES 
Seran el 24 de febrer. Falta demanar permís al col·legi per a poder usar una aula per a fer les disfresses en 
el col·legi. 

8.- EXTRAESCOLARS MIGDIA 

Els xiquets i xiquetes apuntats a les activitats d'extraescolars de migdia, anaven a les segues classes en 
degoteig durant 15 minuts. Aquest fet provocava desordre organitzatiu, estrés per a acabar de menjar i 
falta de concentració en l'activitat. Per tot açò, i després de la trucada d'atenció des de direcció de la 
problemàtica ocorreguda, es decideix començar les activitats 15 minuts més tard i que siguen els monitors 
de les activitats els qui arrepleguen a tots els xiquets alhora.  

Els professors de les activitats continuen estant una hora, primer organitzen la classe i arrepleguen als seus 
alumnes, tenen cura de la correcta higiene dels xiquets i xiquetes, i després lliurament dels xiquets on 
corresponga.  

L’alumne que no haja acabat de menjar a l'hora en què el professor arreplega a tots, no anirà a l'activitat. El 
profesor o profesora serà l'encarregat d'avisar als pares de les faltes. 

9. ACTUACIONS REALITZADES EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE CREACIÓ D’UN ESPAI LÚDIC ESPORTIU 
ENPARCEL·LA AL COSTAT DE L’ALQUERIA LA PURÍSSIMA 

La segona votació per internet dels presupost participatius començarà el 24 de gener, si passem el filtre de 
la viabilitat tècnica. Serà difícil aconseguir eixir els més votats però intentarem estar en bona posició. 

Sol·licitarem a Vitxi si ens deixaria la sala de professors per a facilitar als pares i mares la votació 
electrònica, fent torns els pares voluntaris per a ajudar als altres a votar.  

S'amplia el termini per arreplegar les fulles de firmes i dibuixos fins que tinguem clara la data de la cita amb 
Ribó. Inma Pons tramitara la sol·licitud d’esta cita. 
 

10) TROBADES (VENDA DE RIFA I SAMARRETES) 

Hui és la reunió de les escoles en valencià. Informarem en els pròxims dies. 

11) PRECS i PREGUNTES. 

*  Anna Sanz proposa una xarrada de l'associació CAVA sobre abús infantil. Cal veure que cobren,  
quan es faria i preguntar-li a Vitxi que li pareix.  

* Pilar Boix proposa que s'amplie el nombre de representants de l'AMPA en el consell escolar. Li 
preguntarem a Vitxi si poden anar dos i no només una com ara.  

* Cristina Gordon i Anna Sanz s'ofereixen voluntàries per a parlar amb Vitxi perquè ens diga en què 
podem ajudar per a pressionar a la Conselleria perquè realitze les obres d'ampliació del menjador. 
Considerem que és un tema urgent i molt necessari. 

* Correu electrònic de l’AMPA. 



 

Després d’algunes diferències sobre el funcionament del correu electrònic de l’AMPA per part 
d’alguns membres de la junta directiva, s’aproven els següents normes: 

- La presidenta i la vicepresidenta tindran les claus d’accès al correu general de l’AMPA. Fins 
ara, el correu de l’AMPA ha estat gestionat per una única persona, la presidenta, per què és 
la persona amb la responsabilitat final de tot el que surt a través de l’AMPA. 

- Només la presidenta enviarà correus als socis de l’AMPA, i sempre estaran consensuats en 
les reunions. 

 

L'assemblea finalitza a les 18:45.  


