
 
ASSEMBLEA  ORDINÀRIA AMPA DIVENDRES 01 DE DESEMBRE DE 2017 

 
Comença la reunió a les 16.30 hores 18 persones. 
 
1.-  LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR. 
 
S'aprova l'acta anterior amb una excepció: en precs i preguntes es va comentar la possibilitat de 
posar un tendal en el pati per a protegir del sol. Aquesta proposta es comunicarà a l'escola per a 
conéixer la seua opinió. 
2.- CONSELL ESCOLAR. 
 
S’aprova la PGA: Hi ha hagut un retard en la programació dels docents perquè han canviat el model 
de programació i treballen les competències atenent a la diversitat i la igualtat, respectant el ritme 
dels alumnes. També treballem amb projectes. Per tot açò han hagut d’adaptar les unitats al nou 
model. 
Setmana cultura: 26-27-28 de març. 
Hi ha desdoblaments fitxes en 4t, 5é i 6é, en 1r i 2n a partir del 2n trimestre. 
3 anys d’infantil es queda sense anglés seguint el decret del plurilingüisme. 
Per evitar comparances entre l’alumnat, les notes es donaran en sobres tancats. 
L’escola vol posar en marxa un projecte de dinamització de biblioteques. 
Conselleria les ha donat una subvenció per comprar material de lectura amb uns requisits: 40% 
llibres de lectura i 60% llibres de consulta, 50% autor femení i 50% autor masculí, 50% material en 
valencià i 50% en altres llengües. 
Primer compraran el material necessari per a la biblioteca i en la segona fase, faran activitats de 
foment de la lectura. S'aprova l'acta anterior amb una excepció: en precs i preguntes es va 
comentar la possibilitat de posar un tendal en el pati per a protegir del sol. Aquesta proposta es 
comunicarà a l'escola per a conéixer la seua opinió. 
L’escola ha aconseguit 1.700€ pel projecte d’innovació “La veu del Carles” que es destinarà a la 
Rondalla: instruments, samarretes, sortides. 
Hi ha una exposició en la Nau “Escoles i Mestres: dos segles d'història i memòria a València 
on apareix l’escola. 
Centre Cultural La Nau, Sala Acadèmia del 28 de novembre de 2017 al 18 de març de 2018. De 
dimarts a dissabte, de 10:00 a 14:00 hores y de 16:00 a 20:00 hores. diumenges y festius, de 10:00 
a 14:00 hores. Dilluns tancat. Entrada lliure 
 
3.- VISITA A JOAN RIBÓ 
 
La visita a Joan Ribó va ser tot un èxit. Anarem 15 persones, 3 representants de l’AMPA ambs els 
xiquets i xiquetes que feren un dibuix a l’alcalde i amb els delegats de les classes de 6é, 5é, 4t i 3r 
de primària.  
En primer lloc els xiquets i xiquetes varen fer un varen agrairen la creación del parc esportiu 
aprovat en decidim vlc al carrer Poeta de Miraramar. Els xiquets i xiquetes que en el seu moment 
van fer un dibuix per a mostrar la seua proposta del projecte, li'l van donar a Joan Ribó.  
Deprés aprofitarem per convidar a l’alcalde i a la regidora de parcs i jardins, a assistir a la campanya 
de sensibilització contra els excrements dels gossos en els parcs, que se celebrarà el pròxim 15 de 
desembre en el parc de la piràmide del carrer Poeta Altet.  
Per últim, aprofitarem per a explicar-li les necessitats de l’escola (sostre en el pati, pavimentació 



del camp d’esports, eixida d’emergència, arbres, adequació dels banys, aïllament en les finestres, 
etc...).  
Podeu vore fotografifes i totes les exposicións dels xiquets en la nostra web: 
http://ampacarlessalvador.es/visita-a-en-joan-ribo/ 
 
 
4.-EXPOSICIÓ “AIXÒ NO ES FA, CACA” 
 
El 15 de desembre en el parc de la piràmide de cordes de la calle Poeta Altet s'exposaran els 
dibuixos dels alumnes i alumnes i la pancarta. També col·locaran, amb guants de plàstic, cartells en 
cada excrement no retirat pels seus amos. No es podrà oferir xocolata per la dificultat logística.  
Acudirà la regidora de parcs i jardins.  
Es passarà una circular convidant a tots els pares i mares a venir. 
 
 
5.- CURSOS FAMPA I POLICIA LOCAL DE VALÈNCIA 
 
Les dates dels cursos són: 

 
11 de Gener: Millora de l'atenció i concentració. Recursos i eines. 
18 de Gener: Seguretat en internet *per a parells i mares. 
28 de febrer: Educació emocional. 

 
 
6.- TROBADES 
 
El 29 d‘abril es realitzaran la trobada d’escoles en valencià a Castellar-Olivar. En aquest barri només 
hi ha un autobús de llínia per tant es proposa queixar-se com AMPA per la falta de servei públic per 
veure si seria possible noliejar autobusos des de l'ajuntament de València, o similar. 
 
Les pròximes reunions dels trobades són el 13 de desembre, el 17 de gener i el 7 de març. De 
moment no hi ha ningú que s'encarregue d'anar a les reunions, per açò es va a manar una circular 
solicitant l'ajuda d'un responsable que s'encarregue d'anar a les reunions així com portar la rifa 
dels trobades. Per a decidir i realitzar el taller en els trobades es proposa plantejar a adreça que 
participe més activament els cursos superiors.  
 
Es recorda que si no hi ha ningú encarregat dels trobades, enguany no podrem formar part d'elles. 
 
7.- FESTA DE NADAL 
 
Es porten diverses cistelles de Nadal i s'aprova la més votada, una cistella de 40,59.-€. Es recorda 
que sempre està el tiquet regal per poder canviar la cistella per una altra d'ingredients més afins al 
guanyador. 
Enguany en la circular es donarà un cartell en blanc per a col·locar els ingredients i les intoleràncies 
més destacades i habituals.  
Es prega venir a ajudar de 9 a 10 per a muntar les taules. 
Enguany els patges vindran el dijous 21 a la vesprada per a amenitzar als de 3 i 4 anys i el divendres 
22 al matí vindran per a 5 anys, primer i segon. 
 
Enguany la recollida de joguets per a O.N.G. es realitza conjuntament amb l‘escola. S'arreplega tot 
junt i tot allò que no es venga en el mercat solidari es lliurarà a O.N.G. del barri. Anna Sanz proposa 



fer un treball de sensibilització amb l'associació abans i després. 
 
8.- ELECCIÓ DE LA FESTA DE FI DE CURS 
 
Per a aquestes festes porten diverses propostes molt variades i diferents. En vista de la multitud 
d'opcions i possibilitats (fotocol, tallers de batucada, matalassets, tallers de circ, espectacles de 
teatre, jocs tradicionals...) es decideix crear una comissió de festes per a decidir conjuntament què 
oferir. En la pròxima reunió, la comisió portarà una o diverses propostes per a decidir.  
Es decideix per unanimitat reduir o llevar els inflables i posar una música més educativa.  
El pressupost màxim per a la festa serà de 2.000.-€ iva inclòs. 
 
La comissió de festes queda formada per Betlem, Elisa, Diana, María i Sofia. 
 
9.-PRECS I PREGUNTES 
 
No hi ha res.  
 
 
La reunió finalitza a las 19.00 hores 


