
 

 

ASSEMBLEA  ORDINÀRIA AMPA DIVENDRES 1 DE JUNY DE 2018 

 

Comença la reunió a les 16.00 hores amb 11 persones. 

 

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

 

S'aprova l'acta anterior. 

 

 2- RESUM CONSELL ESCOLAR 

 

Es sol·liciten des de l’AMPA els permisos de les vesprades de juny, la festa de finalització de 

curs i l'escola d'estiu. 

 

S'informa de les eixides de classe no reflectides anteriorment, que són l'eixida al llit del riu de 

1er i 2on, així com una eixida matemàtica i una altra al consum els cursos de 3er i 4t. 

 

Es proposa des del claustre el canvi d'horari de dilluns a dijous de 9 a 12.45 i les vesprades 

de 15 a 16.30, i el divendres de 9 a 13.00; açò permetrà al claustre reunir-se d'13.00 a 15.00 

els divendres (la jornada formativa). Els representants de pares i mares, demanem conèixer 

l'opinió de les famílies, per això es va fer una assemblea informativa, una votació i un 

posterior Consell per a votar sobre aquest tema. Així mateix també vam proposar que l'horari 

de menjador de migdia fora fins a les 15.30 en comptes de fins a les 15.00, així com 

mantenir l'horari de monitors de l'empresa de menjador fins a les 16.30 per a poder donar el 

servei a aquelles famílies que no poden arreplegar abans als xiquets. 

 

Informen que Conselleria aprova el projecte plurilingüe amb 55% de valencià, 25% de 

castellà i 20% d'anglès. El centre s'ofereix com a centre pilot d'avaluació d'alumnes/as d'altes 

capacitats, queda pendent d'aprovació. Es fa esment a l'escassa participació de les famílies 

per a col·laborar en els trobades d'escoles en valencià. Es proposa continuar motivant des de 

l'escola i des de l'AMPA per a implicar més els alumnes i familiars. 

 

En la votació van participar un terç de les famílies, amb 59 vots a favor del canvi d'horari i 50 

en contra. En el posterior Consell es vota a favor del canvi d'horari, queda pendent 

d'aprovació per part dels inspectors d'educació. 

 

 



 3.-FESTA DE FI DE CURS. ORGANITZACIÓ 

 

El divendres 22 de Juny es farà la festa de finalització de curs amb el següent horari: 

 

 18:00 Obertura de portes. Tallers de circ i batucada. 

 20:00 Batucada 

 20:30 Sopar infantil 

 21:30 Sopa adults 

 22:00 a 24:30 Música 

 

Els torns de barra de moment són els següents: 

18:00 Diana 18:30 Patricia 19:00 Elisa Garcia 19:30 Elisa Morro 20:00 Inma Pons 

20:30 Lorena Benavent 21:00 Carol 23:00 Pau. 

 

Es decideix baixar la quota dels adults acompanyants dels xiquets/as que no pertanyen a 

l'AMPA. Es recorda que la festa pública oferida per a tots els alumnes i familiars és el festival 

de finalització de curs oferit pel col·legi. La quota és la següent: 

 

• Socis de l'AMPA i alumnes del Fons Solidari, juntament amb els seus respectius 

familiars: 0 euros. 

• Xiquets i xiquetes no pertanyents a l'AMPA: 5 euros xiquets/as i 2 euros els adults 

acompanyants. 

• Antics alumnes socis: 2 euros. 

 

 4.-PROPOSTES PER MILLORAR EL PATI DE LA NOSTRA ESCOLA. RENOVACIÓ 

DE L'ARENER D'INFANTIL 

 

En el 'pla edificant' (sembla que està avançant a bon ritme) probablement es canvie l’arener 

de lloc, quedant descartada la possibilitat de buidar tot l’arener. Queda pendent de 

contemplar la possibilitat de netejar l'arena actual de l’arener. En la primera proposta de 

desinfecció de l arenero s'inclou un producte amb fosfats que volem se substituïsca per un 

altre menys tòxic per a possible ingesta per part dels alumnes d'infantil. 

 

Altres col·legis del barri, com el Pare Catalá, s'han beneficiat d'una subvenció per a facilitar la 

creació de patis coeducatius, amb espais per a rocòdroms, areners, zones d'ombra i arbres, 

entre altres propostes. Elisa García s'ofereix a promoure-ho, sempre que es puga coordinar 

amb el 'pla edificant'. 



 

 5.-ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: POSSIBLE RE-ESTRUCTURACIÓ EN FUNCIÓ 

DE L'HORARI LECTIU APROVAT 

 

Alguns pares i mares plantegen la possibilitat de dividir en 2 fraccions el preu de la matinera 

amb 2 preus diferents, de 8:00 a 9:00 o de 8:30 a 9:00. Tenint en compte que actualment ha 

augmentat el nombre d'usuaris, es va a plantejar a Forcuin aquesta opció. 

 

Tenint en compte que el més probable és que Conselleria aprove el canvi d'horari proposat de 

jornada formativa, les extraescolars oferides són les següents: 

 

QUADRE D'EXTRAESCOLARS 

 

Els canvis més significatius són els següents: 

 

1. Tenint en compte que hi ha menys alumnes en tennis que en futbol es passa tennis al 

divendres de 3.30 a 5.00, només un dia, i futbol es posa 2 dies. Per votació es decideix 

dividir els 2 dies de futbol per edats: dimarts 5-6 i 7 anys. Dijous 8-9-10 i 11 anys. Si 

un grup d'edat no ix per falta d'alumnes, llavors s'oferirà futbol dimarts i dijous conjunt 

per a totes les edats. 

 

2. Les extraescolars d'infantil de migdia passen totes al divendres. Quedant teatre i 

música crescendo de 3 anys de 2.15 a 3.15 i música crescendo de 5 anys de 3.30 a 

4.30. 

 

3. S'ofereix anglès en l'acadèmia Inglaterra en casa per als alumnes de primària.de 3.30 

a 5.00. Es realitzaran tots aquells grups que siguen superiors a 5 alumnes/as (es 

forma un grup per curs). L'acadèmia arreplega els alumnes a les 3.30 del col·legi i els 

tutors arrepleguen a les 5 els alumnes directament en l'acadèmia. Açò no impedeix 

que els grups de Cambell ja formats continuen donant-se en el seu horari habitual de 

migdia.  

 

4. S'ofereix 2 classes de ioga diferents: un dia de ioga per a xiquets i un altre dia de ioga 

amb un progenitor (en aquest últim és obligat que s'inscriga un xiquet/a i un adult) 

 

5. El CIM (Centre Instructiu Musical) de Benimaclet oferirà sensibilització musical per a 

primer i segon, i educació musical per a tercer. Els preus són 35 euros la matrícula a 

principi de curs, més la mensualitat de 23 euros més 6 euros al mes la quota de soci. A 



partir de 8 anys a més d'educació musical és obligat practicar un instrument, dins o 

fora del CIM. 

 

 6.-ACTIVITATS DE MENJADOR 

 

Diverses famílies d’alumnes d'infantil es queixen pel tipus d'activitats dirigides que s'ofereixen 

per a infantil, considerant q hi ha excessius dibuixos i tallers de manualitats molt dirigits i 

fitats. Així mateix alguns progenitors han tingut problemes amb l'aplicació d’ IRCO, li l'han 

tornat a descarregar i continuen tenint problemes. Per tot això sol·liciten poder tenir accés al 

menú mensual en algun lloc, potser en la web de l'AMPA, així com passar l'enquesta per a 

conéixer l'opinió de la majoria. Tot això es traslladarà a la comissió de menjador que es 

reuneix el pròxim 18 de juny. 

 

 7.PRECS I PREGUNTES 

 

La reunió finalitza a les 18.30 hores 


