
 

 

ASSEMBLEA ORDINÀRIA AMPA DIVENDRES 4 DE JULIOL DE 2018 

 

Comença la reunió a les 16.15 hores amb 11 persones. 

 

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

S'aprova l'acta anterior. 

 

2- COMISSIÓ DE FESTA: BALANÇ I OPINIONS DE LA FESTA FI DE CURS 

Enguany la festa ha sigut diferent a altres anys, amb una proposta coeducativa, una 
alternativa als tradicionals unflables. A continuació s'avaluen els pros i els contres per 
a millorar l'any que ve. Es recorda que l'elecció de la festa s'ha decidit en diverses 
assemblees de l'AMPA, on qualsevol persona podia oferir les seues propostes, amb 
posterior votació a favor de l'actual festa. Un grup de familiars es van oferir per a donar 
propostes i posteriorment dur-les a terme. Com a comunitat sempre hem d'agrair a 
totes aquelles persones que ofereixen el seu temps i esforç per a beneficiar a tota 
l’escola. Sempre és millor aportar en positiu i que tot l'equip done suport al que s'ha 
votat i aportar idees i coneixements d'anys anteriors. 

Així mateix es recorda que la festa d’enguany NO ha estat organitzada per l'empresa 
'Black or white' , de la qual forma part Juan Ramón, pare de l’escola.  

Les empreses contractades enguany han sigut: 

 Taller batukada: Batukada Burumbaia. 
 Taller de circ: Clarió 
 Discomovil: Mathena. 

ASPECTES POSITIUS DE LA FESTA D’ENGUANY (PROS): 

- Alliberament de l'estrés de les cues i el perill dels castells inflables. 

- Participació de les famílies en les activitats. 

– Varietat d'opcions de jocs educatius. 

– Volum de la música. 

– Xiquets sempre actius, sense necessitat d'esperar en les cues. 

– Llibertat de joc, joc lliure, combinat activitats lliures i dirigides. 

– Jocs didàctics, col·laboratius, sense colps ni violència. 

– Festa 'tranquil·la'. 

– Gestió de les begudes correcta amb beguda fresca i organització de la barra (per al 
pròxim any es proposa incorporar “Aquarius” i potser comprar una nevera). 

– Opció triada per les famílies. 



ASPECTES NEGATIUS DE LA FESTA D’ENGUANY (CONTRES): 

– Discomovil: El tècnic i la música no eren gens professionals, amb falta de material 
tècnic (solament un mòbil i un altaveu). L'any que ve s'exigirà un ordinador i almenys 2 
altaveus. Li van donar 40 grups opcionals i repetia les cançons dels mateixos, amb 
poca varietat. L'únic esment exprés que tenia era no posar cançons sexistes de 
reguetón. La seua oferta no va ser bona. 

– Va fer molta calor: cercar formes de tenir ombra i/o retardar l'hora d'entrada. 

– Falta de previsió per part de les empreses: no van especificar bé els espais 
necessaris i no es pogueren demanar bé els permisos al col·legi. 

– Col·locar cartells per a indicar quines activitats es fan i on es realitzen (amb 
cartolines o similar); així com un cartell més cridaner i explicatiu en la porta del col·legi 
sobre l'oferta d'activitats i quina empresa les realitza. 

– Per a l'any que ve es pot plantejar fer menys tallers, especialment el d'equilibris i 
disfresses; per a poder abaratir costos i destinar eixos diners a altres àrees. 

– Poca col·laboració per part de les famílies, especialment per a posar i arreplegar les 
taules; així com perquè els xiquets compliren les normes cíviques necessàries per a 
cuidar les instal·lacions. Per a l'any que ve es proposa tenir 2 familiars per curs que 
s'encarreguen de muntar i desmuntar la seua taula (amb informació clara de la 
ubicació de la seua taula, etc). També es faran cartells de prohibit entrar i/o pujar-se a 
les gàbies on van les cadires, prohibit penjar-se de les papereres, les porteries i les 
canastes. 

– Alguns alumnes de cicles superiors es van queixar de falta d'oferta per a més 
majors. A alguns familiars no els va agradar que estava tot orientat a un tipus d'oci 
molt concret. 

3.-ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.-LLISTATSPROVISIONALS 

Ja està el llistat provisional en el tauler d'anuncis de l'AMPA. 

El més important a destacar de les llistes és el següent: 

– El grup de CIM de 8 i 9 anys s'amplia a 9 i 10 anys, ja s'ha informat a aquesta 
classe. 

– Música de primària amb crescendo no ha eixit, 5 anys està complet i la de 3 i 4 anys 
falta completar-se amb la inscripció dels de 3 anys. 

– Teatre d'infantil encara no s'ha completat el grup però falta que s'apunten tots 
aquells de 3 anys que així ho desitgen (en la reunió informativa de juliol de la classe de 
3 anys ja se'ls va informar de totes les extraescolars amb els seus corresponent full 
d'inscripció). 

– Ceràmica, dibuix i escacs estan tancats els grups. Es decideix oferir 2 dies de dibuix, 
escacs podria desdoblegar-se grup en el mateix horari sempre que s'apuntaren 
almenys 4 alumnes més. 

– Judo de primària no ix, es decideix oferir multiesport para infantil. 

– Ioga familiar està tancat i no obstant açò tan sols hi ha 2 per al ioga dels divendres, 
es decideix oferir 2 dies de ioga en família. 



– El repàs dels divendres hi ha un només grup amb primer i segon cicle de primària 
junts. 
– Per als esports oferits per la Fundació Esportiva mancada gent. Quan diguen quines 
activitats ens han acceptat i si seran en el col·legi o en el poliesportiu de Benimaclet, 
replantejarem les ofertes i les inscripcions. 

– Al setembre eixiran les llistes definitives, podran enviar-se les sol·licituds per mail o 
deixant-les en la bústia de l'AMPA. 

 

4.-BALANÇ ANUAL DE COMPTES 

Degut a la mancança d’informació per a tancar el balanç al complet, al setembre es 
tancarà. 

 

5.-APROVACIÓ DE L’APORTACIÓ ECONÒMICA A L’ESCOLA 

Per a unificar el projecte edificant amb les ajudes als patis coeducatius estaria bé 
preguntar a tutors i alumnat les necessitats i prioritats, així com beneficiar-se de l'ajuda 
de mares i pares qualificats a aquest efecte per a aquest projecte, que puguen aportar 
els seus coneixements per a plantejar els canvis necessaris sobre plànol. Es recorda 
que en el col·legi ja hi ha plànols anteriors i que seria interessant beneficiar-se d'ells. 
Parlarem amb Raquel Taló, la directora, per a que parle amb inspecció i es puguen 
coordinar les propostes amb el projecte edificant. 

El projecte edificant està molt avançat i per tant se suspèn la proposta de netejar el 
arener, ja que en breu es canviarà la seua ubicació. S'aprova per unanimitat aportar 
800 euros al projecte de biblioteca del centre en concepte de mobiliari, el centre 
planteja un pressupost de 1600 euros en mobiliari (amb les ajudes que rebrà el centre 
per al projecte de biblioteca s'ampliarà el fons de llibres entre altres actualitzacions). 
En el cas que es pogueren aportar encara més diners, s'aportarien per a comprar 
taules plegables per a festes i esdeveniments. 

Es proposa aportar sempre un percentatge x dels diners que queda en comptes a final 
d'any, però es desestima atès que l'aportació varia en funció de les necessitats de 
cada any, per exemple, l'any passat no es va aportar gens i enguany es decideix 
aportar una major quantitat per al mobiliari de la renovació de biblioteca. 

 

6.ORGANITZACIÓ ACTE DE BENVINGUDA ALSNOUS MEMBRES DE L’ESCOLA- 

El 19 de Setembre a les 17:15 s'organitzarà la festa de benvinguda per als nous socis i 
alumnes. 

 

7.ELECCIONS A la JUNTA DIRECTIVA DE L’AMPA 

El 26 de Setembre a les 17:15 es realitzaran les eleccions per a la NOVA JUNTA 
DIRECTIVA DE L’AMPA amb l'aportació dels nous candidats en aqueix mateix 
moment. Per favor es prega assistència i col·laboració, tenint en compte que l'actual 
presidenta, la secretària i el tresorer no volen renovar en la Junta Directiva. 



La premura del canvi és perquè. fins ara era vàlida la signatura digital personal de la 
presidenta i/o secretària per a presentar documents, però a partir de setembre es 
necessita demanar una signatura digital per part del president/a i/o secretari/a a càrrec 
del CIF específic de l'AMPA. Per tot això cal que estiga constituïda la nova junta de 
l'AMPA abans de les subvencions que es demanen a l'octubre; per favor es prega 
participació i suport per part de tota la comunitat.  

US ANIMEM A DONAR UN PAS ENDAVANT, PRESENTAR-VOS I FORMAR PART 
DE LA NOVA JUNTA DIRECTIVA. ÉS MOLT SATISFACTORI VEURE TOT EL QUE 
PODEM ACONSEGUIR GRÀCIES A L'ESFORÇ DE TOTES I TOTS. Nosaltres 
sempre estarem disposats a ajudar i continuarem participant, però d'una forma menys 
intensa. 

 

8.PRECS I PREGUNTES 

La reunió finalitza a les 18.30 hores. 


