
 
ASSEMBLEA  ORDINÀRIA AMPA DIMECRES 11 D’OCTUBRE DE 2017 

 

 

Comença la reunió a les 16.40 hores. 4 assistents. 
 
1.-  LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
 S’aprova l’acta anterior. 

 

2.- COMANDA DE LA ROBA DE L'ESCOLA PER AL CURS 2017-2018 
 
 No es van presentar presupostos nous d’altres empreses de roba i es decideix continuar amb 
l’empresa de sempre. Es farà l’organització de la comanda i les dates per a provar-se la roba, sempre i quan el 
preu no supere el de la roba del curs 2016-2017. 
 
3.-ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR  23 DE NOVEMBRE DE 2017. CRIDADA A LA PARTICIPACIÓ 
 
 El proper 23 de novembre seran les votacions per decidir els nous i noves representants al Consell 
Escolar. És farà una circular informant de les eleccions i la manera de presentar-se, es promourà la participació 
activa de tots els pares/tutors i mares/ tutores així como es seleccionaran les persones elegides per a estar en 
la taula electoral. Es recorda que existeix el dret al vot no presencial. 
 
 En el Consell Escolar es prenen les decisions importants per a la nostra escola. Està formada per 
professores i professors del claustre, personal no docent del col·legi, l’ AMPA, representants dels alumnes i 
representants de pares/tutors i mares/tutores d’alumnat. Cada 2 anys es celebren eleccions i es renova la 
mitat dels representants. Actualment hi ha 6 representants de les famílies, un representant de l’AMPA, 6 
professores i professors, la junta directiva del col·legi, un representant del personal no docent i 1 representant 
de l’Ajuntament. El 23 de novembre són les eleccions per renovar  a 3 representants del sector famílies, 4 
membres del sector del  professorat i 2 membres de l’alumnat. El representant de l’AMPA actual és la 
presidenta de l’AMPA. 
 
4.-PROPOSTA NOU PREU DEL CANGURATGE 
 
 Per proposta de les cuidadores de canguratge es proposa pujar el preu de 8 euros l’hora a 9 euros 
l’hora que s’aproba per majoria. 
  
  
5.-CANALS DE COMUNICACIÓ AMB L'AMPA 
 
 Ens han informat que ha hagut gent que ha tingut problemes per a comunicar-se amb l’AMPA. Per 
això, Conchi ens farà una campanya publicitària gràfica del correu, la web i el facebook de l’AMPA. En cas que 
no rebeu bé els correus de l’AMPA o tingueu problemes per a comunicar-vos amb nosaltres, per favor escriviu-
nos al  mail  carles.salvador.ampa@gmail.com 
 
Els cartells amb la informació es difondran, tant en la porta d’entrada, com en la de l’Ampa, així como en la 
web i el facebook. 
  
  
6.-ALTES I BAIXES EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
 S’aprova per unanimitat el següent:  si algú vol donar de baixa un alumne o alumna d’una extraescolar, 
haurà de comunicar-lo a l’empresa corresponent abans del dia 25 del mes anterior a la baixa. Qui avise més 
tard del dia 25 haurà de pagar el mes següent, ja que l’empresa ja haurà girat el càrrec i li suposa una despesa 



la seua cancel·lació. Això ja es va acordar a l’assemblea ordinària  de 8 de febrer de 2017. Des d’ara es farà 
efectiu. 
 
 Els teléfons de contacte són:  

• Música de migdia Crescendo 666 61 39 65 (Santi) o Betlem (mare de xiquets de 4 anys i 2on 
primària).  

• Escacs amb Club d’escacs Benimaclet. Ana Mañes 649 40 20 90 (mare de infantil 5 anys i 4t 
primària).  

• Anglés de migdia Campbell  

• Resta d’activitats Forcuin. Tlfn: 96 345 92 67. 
 
 Aiximateix, es recorda que en l’assemblea ordinària de l’AMPA de dimecres 12 de gener de 2017 es 
planteja la problemàtica amb les extraescolars de migdia per a infantil i en l’assemblea ordinària de 6 d’abril 
de 2017 es decidí que els xiquets i xiquetes d’infantil només poden fer una extraescolar a migdia per a 
prioritzar la funció educativa de nutrició i descans. 
 
http://ampacarlessalvador.es/wp-content/uploads/2017/03/ASSEMBLEA-ORDINARIA-AMPA-

20170208.pdf 
 
http://ampacarlessalvador.es/wp-content/uploads/2017/01/ASSEMBLEA-ORDINARIA-AMPA-

170112.pdf 
 

http://ampacarlessalvador.es/wp-content/uploads/2017/05/ASSEMBLEA-ORDINARIA-AMPA-

20170406.pdf 

 

7.-PREGS I PREGUNTES 
 
 Hui hi ha reunió en el CEIP Benimaclet d'un projecte per fomentar la participació de les famílies en 
l'AMPA. Seria interessant parlar amb algú que ens explicara alguna cosa per poder aplicar-la a la nostra AMPA. 
Si hi ha gent interessada es pot sol·licitar en el nostre col·legi. 
 
 A petició de diversos pares de 3 anys , es posa la següent reunió en divendres. S’accepta la proposta 
per veure si a la gent li ve millor divendres, tenint en compte que la reunió de setembre, realitzada 
excepcionalment en divendres, tingué una gran participació (16 assistents). 
 
 Es va proposar fer un escrit demanant més neteja en els parcs perquè està ple de caques de gossos i de 
mosques. Nacho ja va fer un escrit l'any passat. Es proposa tornar a enviar-lo. També es proposa fer un dia 
d’acció reivindicativa. Per a eixa acció,  Sara es compromet a ajudar a fer els cartells dient totes aquelles 
normes que infligeixen. També volem fomentar la implicació dels xiquets i xiquetes escrivint uns cartells que es 
col·locaran sobre les caques. Es va a demanar la col·laboració del col·legi para la elaboració dels cartells que 
facen els xiquets i xiquetes. Es pren la idea d’una acció similar que s’ha realitzat en Granada. 
 
 http://www.ideal.es/granada/201407/05/beiro-limpio-cacas-perro-20140705000734.html 

 
  
La pròxima reunió serà divendres 3 de novembre. 
 
 Es proposa per al proper ordre del dia: 
  

• Mercat de roba segona mà. 
• Acció reivindicativa en el parc. 
• Pressupostos per a la festa de Nadal 
• Pressupostos de l’any de l’AMPA 
• Consell Escolar. 

 
 
La reunió finalitza a les 18.00, hi ha 4 assistents. 


