
 

   

  

  

ASSEMBLEA ORDINÀRIA AMPA 19 DE FEBRER DE 2019  
  

  

Comença la reunió a les 17.00 hores amb 16 persones.  

  

  

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR  
  

S'aprova l'acta anterior.  

  

  

2.- APROVACIÓ PER A FER APORTACIONS ECONÒMIQUES PER A 

ACTIVITATS DEL BARRI.  
  

S’obri un debat respecte a les aportacions econòmiques de l’AMPA a diferents 

activitats en les quals participa alumnat de l’escola. Concloem que els 

requisits perquè l’AMPA done suport econòmic són  que han de ser activitats 

organitzades per l’AMPA, es valorarà el nombre de persones participants i 

s’assignarà una quantia anual que es decideix siga al voltant de 300€. Alguns 

exemples d’activitats que podrien rebre aquestes aportacions són: 

Carnestoltes (batucada), Xarrades i Tertúlies (col·laborar adquirint material 

aportant per les persones dinamitzadores, o amb algun detall), i Rondalla de 

l’Escola.  
  

  

3. FESTA DE FALLES. PERSONES VOLUNTÀRIES PER MUNTAR LA 

FALLA I EL BERENAR.  
  

Respecte a la proposta del lema per a la falla, es decideix entre diverses 

alternatives “Un Univers de ficció”.  

Per garantir la participació de les famílies a la festa de falles, s’acorda que es 

demanarà la participació de 3 familiars per classe.  

Es reflexiona respecte a l’abús de plàstics en les festes organitzades per 

l’AMPA. Es proposa que a la festa de falles cada persona i personeta porte el 

got de casa, “De casa amb el got”.  
  

  

6.-  PRECS I PREGUNTES  
  

En aquest punt donem veu a les diferents comissions  

  



 

Comissió Comunicació:  

- Comenten que el funcionament proposat via whatsapp ha tingut bona 

acollida i funciona bé, bona coordinació. Sense més novetats.  
  

  

  

  

  

Comissió Cultural i Formativa:  

- Respecte a la setmana de la Dona i la Ciència es comenta que va estar 

un èxit tan de satisfacció per part del professorat, com respecte 

l’alumnat.  

- Es comunica que l’1 de març es celebrarà “Jornada Científica”.  

- Jornada Laïcisme i escola.  

- Previsió Tertúlia Coeducació afectiva-sexual a càrrec d’Alicia Villar de 

la Facultat de Ciències Coeducació).  

- Pendents altres tertúlies que es consideren interessants respecte al 

període d’adaptació a 3 anys i també referents a la mediació.  

- Es trasllada una formació en Igualtat que ofereixen des de l’Ajuntament 

de València a les escoles, es desenvoluparia en dues sessions de 2 

hores cadascuna.  

- Es proposa obrir activitats de la Nostra escola a altres escoles o al barri, 

fer alguna activitat  conjunta entre les diferents escoles del barri o amb 

unes classes determinades.  

- Falta concertar dia del llibre.  

- Respecte a la pancarta de les Trobades d’Escoles en Valencià s’ha 

demanat pressupost. Pendent de concretar.  
  

Hort Escolar:  

- Funciona bé i la comunitat educativa està satisfeta amb el treball 

desenvolupat. Informen que ara mateix hi ha cebes, encisams, alls, 

creïlles, remolatxa, etc.  

- Informen, han de fer algunes compres: abono, plantes, etc.  

- Comenten que a les jardineres de l’escola volen plantar plantes 

aromàtiques.  

- Pendent realitzar alguna activitat de convivència en cap de setmana.  

- Des d’aquesta comissió es farà crida per si alguna persona volguera 

col·laborar.  
  

Comissió Econòmica:  

- 5.000€ és el pressupost actual. Del que es preveu es destinaran 

aproximadament 500€ per al viatge de fi de curs, 300€ aportació de 

l’AMPA al fons solidari, 450€ festa de falles, 50€/mes wifi escola, 50€ 



 

pintura per al mural de l’alumant de 6é a més de les despeses del dia 

del Llibre, la Pancarta de les trobades, la festa de Fi de Curs, 

Canguratge, la Revista del Carles, etc.  

- Es comunica que Paz és la persona que es coordina amb l’escola per 

gestionar el Fons Solidari.  

- Respecte a la roba de l’escola que té l’AMPA es mirarà quines peces 

queden i en funció d’això es decidirà que fer amb ella.  
  

  

  

  

  

  

  

Comissió de Festes:  

- Es parla de proposar un berenar durant el curs per finançar el viatge 

de fi de curs.  

- Es comenta que el grup de cinqué podria fer-se càrrec de la barra i els 

beneficis obtinguts anirien a finançar el viatge de fi de curs de l’any 

següent de les persones participants.  

- Respecte a la festa de fi de curs encara no es pot avançar molt perquè 

no sabem si es farà pel tema de les obres, si finalment comencen. Es 

parlarà amb direcció per poder concretar.  
  

Comissió de Menjador Escolar:  

- Es fa crida a la participació, són poques les persones que formen part 

d’aquesta comissió.   

- S’informa que pròximament es llançarà l’enquesta de satisfacció del 

servei de menjador escolar.  
  

Comissió l’Escola que Somiem:  

- Respecte al projecte 50x50, com a representants de les famílies aniran 

a les reunions Isabel i Paz.  

- Comuniquem que l’escola ens ha demanat ajuda en forma d’idees per 

decorar i organitzar la biblioteca.  

- Es comenta la preocupació per l’estat dels banys, falta de neteja. Es 

traslladarà a la direcció del centre.  
  

Comissió de Conciliació:  

- Escola de Primavera (Olga Monedero), s’informa.  
- Pendent demanar permís en el proper Consell Escolar per a la Festa de 

la Primavera del 23 al 26 d’abril.  

- Des d’aquesta comissió llançaran circular perquè les famílies participen 

i proposen noves activitats extraescolars per al curs vinent.  



 

  

  

  

La reunió finalitza a les 19.00 hores.  

  


