
ASSEMBLEA  ORDINÀRIA AMPA DIMECRES 02 DE FEBRER 2018 
 

Comença la reunió a les 16.40 hores amb 13 persones. 
 
1.-LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR. 
 
S'aprova l'acta anterior amb una excepció. En l'acta del 10 de Gener de 2018 es diu que 

la comissió de festes s'encarregarà de realitzar els preparatius de la festa, quan en realitat tan 
sols es van comprometre a confirmar el servei dels tallers i la minidisc. Més endavant ja es 
concretarà qui ajuda a organitzar la festa. Després d'aquesta excepció s'aprova l'acta anterior. 
cal esmentar que una queixa per part de Juan Ramón de Black and White no queda reflectida 
com a esmena de l'acta anterior, ja que no va assistir a la reunió del 10 de Gener de 2018. 

 
2-CONSELL ESCOLAR. 
 
S'ha inclòs a l'escola dins del projecte 'Edificant' i hem donat la nostra conformitat. És un 

projecte on col·laboren ajuntament i Conselleria per a una reforma integral de determinats 
col·legis. Concretament a la nostra escola han aprovat l'ampliació del menjador, 3 aules noves i 
la reforma dels banys i altres adequacions. Més endavant especificaran més en què consistirà 
la reforma. Les obres es realitzaran sense el desplaçament de l'alumnat, és a dir, que no 
s'envia als alumnes a altres escoles durant les obres. 

 
Aquest estiu no tenim clar si hi haurà Escola d'estiu perquè han de pintar i canviar el sòl 

del menjador abans de setembre de 2018, per complir la normativa legal de sanitat. 
 
Dijous que ve, dia 8 hi ha consell escolar. 
 
3.-VOT DELEGAT EN LES ASSEMBLEES DE L'AMPA 
 
Consulta a FAMPA: en els estatuts està contemplat el vot delegat i no es pot llevar ni 

habilitar o deshabilitar segons el punt a tractar. Tan sols hem de regular el vot. Es decideix el 
següent:  

 El secretari o secretària portarà la comptabilitat dels vots i tan sols es podrà 
votar al moment de tractar aquest punt de l'acta en concret. 

 Cada vot delegat val per a un dia en concret d'assemblea. Haurà de tenir el nom, 
el dni i la signatura. 

 Cada membre assistent a la reunió podrà portar com a màxim 5 vots delegats. 
 

4.-ROBA ESPORTIVA: BALANÇ ECONÒMIC 
 
Encara no s'ha repartit tot la roba, falten les calces, i per tant encara no es pot lliurar el 

balanç econòmic. 
 
5.-CARNESTOLTES 
 
Des de l’escola es fa a les 15.00 del 9 de febrer el cercaviles i 3 dies abans els de 6é 

donen certes consignes que s’han de complir si no volen ser enfarinats. 
 
L'associació de Dones Veïnals de Benimaclet el dia 10 tb fa un cercaviles a les 17.30. Si 

apuntes prèviament el tu fill/a et donen una borsa de xuxes al començament de la cercavila. 
 
Assemblea de veïns Estrela Roja: el 16 de febrer vindran a la porta de l’escola a les 16.45 

perquè s'anime qui vulgua a anar amb ells en el cercavila que acaba amb xocolatada en 
l'assemblea de veïns. S'estima que aniran 30 persones més o menys. Es va a sol·licitar a 
l'escola permís perquè, aquells alumnes que vulguen disfressar-se i participar, puguen passar 
al pati (passada la reixa que divideix primària d'infantil) de 4.35 a 4.45 per canviar-se si així 
ho desitgen. 

 



Recordem que aquestes activitats no estan organitzades per l'AMPA, tan solament 
informem i facilitem el seu desenvolupament. 

 
6.-FALLES. LEMA DE LA FALLA I REPARTIMENT DE TASQUES 
 
Carolina proposa com a lemes: 
 
1. 'Aixó no és fa, caca!' 
2. 'Cultura és vida' 
3. 'Tots junts som cultura' 
 
S'aprova per majoria el segon lema 'cultura és vida'. 
 
Repartició de tasques: Paz: demanar i comprar xurros i xocolata, Pachi: compra la sorra, 

Carol: els petards, Anna muntar la pirotècnia de la falla i ajudar a cremar-la. En la propera 
reunió es concretarà qui podrà venir a les 3 per ajudar a muntar la falla, repartir xocolata i 
cremar la falla. 

 
7.-TROBADES 
 
Segueix mancant algú que s'encarregue dels trobades però, a l'espera que aparega algun 

voluntari, Mari Carmen es compromet a portar la venda de rifa i samarretes dels trobades i 
Roger, el cap d'estudis, està anant a les reunions. 

 
La setmana del 12 al 16 es vendrà la rifa i les samarretes dels trobades. Mari Carmen 

tots els dies de 9 a 9.15, dilluns Anna a les 4.30 i 5.30, dimecres Ana Alou 4.30 i 5.30, 
divendres Patricia 4.30 i 5.30. A cada família se li assignen 3 paperetes de rifa, encara que 
cadascú és lliure d'agafar el que considere. 

 
8.-ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: CÀRREC DE MATRÍCULA ALS ALUMNES NO 

SOCIS, QUADRE HORARI DE LES ACTIVITATS PER AL CURS VINENT, PREPARACIÓ 
D'INSCRIPCIONS. 

 
Es va a enviar un whatsup per recordar que aquelles persones no sòcies que estiguen 

fent ús de les extraescolars i/o de la matinera hauran de pagar la matrícula l'1 de març; 
podent-se fer sòcies, si així ho desitgen, abans del 26 de febrer. Jani es quedarà una còpia 
signada perquè quede constància que ja han estat notificades. 

 
D'aquí a la propera reunió de Març s'admeten propostes per a les extraescolars de l'any 

que ve. Qui tinga alguna proposta haurà de comunicar-li-la a la persona de la seua classe 
encarregada d’enviar les notificacions de l’AMPA. S’enviarà un whatsapp i mail sobre aquest 
tema. 

 
Les propostes exposades hui són les següents: Que el CIM done solfeig 2 dies a la 

setmana. En judo i en bàsquet fer 2 grups d'edat diferenciats. 
 
Comentar que estan molt contents tant amb Crescendo que dóna música a migdia com 

amb la música a la vesprada de Forcuin. També recordar que a partir de segon de primària 
està la Rondaia, organitzada per l’escola (és una activitat gratuïta que es porta realitzant 
diversos anys per part de l’escola, impartida per Carmen, una de les professores de música de 
l’escola). 

 
Recordar que les activitats realitzades a la vesprada es va acordar fer-les amb Forcuin 

per facilitar la coordinació, el canguratje i el llistat d'alumnes que realitzen activitats aquest dia. 
 
En cas de falta d'espai es realitzaran les activitats més demandades i que agrupen a un 

màxim d'alumnes interessats. 
 
9.-JORNADA PORTES OBERTES D'EXTRAESCOLARS 



 
El 9 de maig es realitzarà la jornada de portes obertes de les extraescolars perquè 

puguen provar les activitats tots aquells alumnes que així ho desitgen. Recordem que aquest 
dia els nens/es hauran d'estar a càrrec d'un adult i no es realitzaran les activitats extraescolars 
de les 4.30. 

 
10.-ESCOLA DE PASQUA 
 
El preu amb Forcuin és de 28 euros sense menjador, el nombre mínim de participants és 

15 i Vanesa podrà encarregar-se. Aquest dijous es sol·licitarà en el consell l’aprovació de la 
mateixa. Com AMPA proposem un mínim de 60% d'alumnat de l’escola per dur a terme 
l'activitat. 

 
Diana i Patricia s'ofereixen per organitzar la possible escola de pasqua. 
 
11.-ARENER DEL PATI D'INFANTIL 
 
Actualment molts nens i nenes d'infantil tenen picades i sembla ser que poden provenir 

de l’arener, és per tant un problema sanitari. Elisa té la següent proposta per traslladar al 
consell escolar: veure si és possible canviar tota la sorra actual per sorra de riu rentada (és 
més saludable i adequada per als jocs infantils), així com posar un sistema de drenatge que 
asseguri el seu millor manteniment. També es proposa posar uns taulers amb transpiració a la 
nit perquè els gats no defequen en l’arener. Fins i tot i podria proposar-se comptar amb la 
col·laboració de les famílies per ajudar a col·locar-ho. Alguns exemples estan en la pagina web 
wwww.elnousafareig.org 

 
12.-COEDUQUEM: DONES COMBATIVES, HOMES IGUALITARIS. IES FERRER I 

GUARDIA 
 
L'AMPA de l'IES Ferrer i Guàrdia convoca a pares i mares interessats en educar de 

manera igualitària, a dues xerrades formatives els dies 29 de gener 2018 i 12 de febrer 2018 a 
les 18.30 a la sala d'actes. Nosaltres passarem un whatsapp informant. 

 
Els continguts dels xerrades són: Reflexionar, compartir i aprendre, caminant cap a la 

igualtat efectiva des de l'educació per a la construcció d'un món més just i equitatiu. La nostra 
responsabilitat és prendre partit, reivindicar la igualtat dones de l’educació amb la lluita per la 
igualtat de totes les persones. 

 
13.-VAGA DEL DIA 8 DE MARÇ DE 2018 
 
S'ha generat un grup de propostes per a la vaga de les dones del 8 de març que es diu 

“vaga de totes”. Han vingut 2 xiques a informar-nos del projecte “vaga de totes” per barris. 
Dins de Benimaclet s'ha creat aquest grup per promoure la vaga global del 8 de març. Es 
proposen 3 vagues: 1 “vaga de cures” 2. “vaga laboral 3. “vaga de consum”. La idea és tancar 
el tour en el C.P. Pare Catalá. Estan quedant els divendres a les 7 en la repartidora, així mateix 
s'ha creat un facebook “vagafeministapv” i un twitter “8mpv”. De moment la funció principal de 
la vaga és donar a conèixer la situació d'aquestes dones. 

 
Anna Sanz s'encarregarà d'estar en contacte, nosaltres com AMPA ens encarregarem de 

comunicar les decisions i accions preses en el grup. 
 
14.-ACTIVITAT CONJUNTA AMB LA RONDAIA I LA ASOCIACION AMICS DE LA 

GENT GRAN DE BENIMACLET 
 
Carmen Larrey, la professora encarregada de la Rondaia en l’escola, ens proposa crear 

una activitat conjunta entre la rondaia, l'associació amics de la gent gran de Benimaclet i 
l'AMPA Carles Salvador per organitzar un berenar amb concert a la vesprada en la nostra 
escola, convidant a tota l’escola i als majors integrants de l'associació. Es va a proposar 
aquesta activitat per poder tenir accés a una subvenció on podria incloure's el berenar, el 



desplaçament d'aquells majors amb necessitats especials, així com la reparació d'alguns 
instruments de la rondaia. 

 
Com AMPA aprovem aquesta col·laboració on nosaltres ens faríem càrrec de comprar i 

servir el berenar, podent sufragar les despeses del berenar fins a rebre la subvenció. 
 
15.-PRECS I PREGUNTES 
 
De moment no hi ha escola d'estiu perquè s'ha de canviar el sòl del menjador i cuina. En 

cas que les obres no es realitzen a l'estiu, sí que es proposaria escola d'estiu, però de moment 
queda anul·lada. 

 
Es proposa, juntament amb la comissió de menjador, fer un qüestionari sobre alimentació, 

monitors i altres observacions. 
 
La reunió finalitza a les 18.45 hores 
 
 
 

PRINCIPALS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA DE LA ASSEMBLEA DE MARÇ: 
 

 Organització festa de Falles 2018 
 Propostes d’activitats per la setmana cultural 
 Trobades 

o Voluntaris per anar a les reunions 
o Propostes i elecció del taller 

  Activitats extraescolars 
o Quadre horari d’activitats  
o Preparació de la fulla d’inscripció 


