
  
 

 
ASSEMBLEA  ORDINÀRIA AMPA 28 DE NOVEMBRE DE 2018 

 
 
Comença la reunió a les 18.00 hores amb 26 persones. 

 
 

1.-  LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
S'aprova l'acta anterior. 

 
 

2.-  LECTURA I APROVACIONS DE LES ACTES DE LES COMISSIONS 
 
Es fa lectura de les reunions mantingudes per les diferents comissions i que 

estan penjades a la web de l’AMPA.  
Durant la lectura de les diferents actes, una mare exposa que hauríem de 

votar en assemblea general totes les decisions preses per les diferents 
Comissions. Junta directiva informa que això ja es va parlar en la darrera 

reunió i es va acordar que les comissions tenien autonomia per treballar i 
prendre decisions, per així agilitzar i optimitzar les assemblees generals, 
però les decisions que la comissió valore rellevants o en assemblea general 

es detecta que ho són, es votaran en les assemblees generals. 
 

3.-  APROVACIÓ DE BALANÇ ECONÒMIC CURS 2017/18 
 
Lorena, tresorera, exposa balanç econòmic i planteja possibilitat de reduir 

despeses en les festes organitzades per l’AMPA i que suposen mirant les 
dades del darrer any, pràcticament el 50% del pressupost. 

El curs passat totes les festes suposaren pèrdues econòmiques, excepte la 
que es va fer al Nadal i perquè es comptabilitzen els ingressos de la venda 
de loteria. 

 
El pressupost d’aquest curs, té d’entrada 1.000 € menys que el curs passat, 

per una subvenció ingressada i que enguany no s’ingressarà perquè no es 
va sol·licitar perquè no complíem requisits. 
 

Un pare planteja la possibilitat de no vendre loteria de Nadal en pròxims 
anys. Al respecte s’haurà d’estudiar eixa possibilitat però aquest curs anem 

amb el pressupost molt ajustat com s’ha explicat en el darrer paràgraf i sí 
que es farà. 
 

Es plantegen algunes mesures per reduir despeses i ajustar pressupost: 
- Llevar els 5€ de la subvenció que es donava a tot l’alumnat membre 

de l’Ampa, per a l’excursió de cost més elevat. Eixos 5€ de cada 
alumne/a seran destinats 2€ al fons solidari i 3€ per l’AMPA. 



- A partir del curs 2019-2020 la subvención al grup de 6é passarà de 

25€ que se li donava a cada alumne membre de l’Ampa, a 20€. 
Amb aquesta reducció no tothom està d’acord. Tresorera i la resta de 

junta directiva exposa novament el perquè de prendre aquestes 
mesures i finalment decidim votar-ho en assemblea.  
Votem, en contra 2 persones, a favor la resta (més de 20). 

- Per l’anualitat del curs 2019/2020 la quota de l’AMPA pujarà i es 
donaran dues opcions de quota en funció de si es vol o no col·laborar 

amb el Fons Solidari (es poden consultar a l’acta de la Comissió 
Econòmica del 9 de novembre de 2018). 
Una mare mostra el seu desacord, debatem el tema i finalment 

acordem dur-lo a votació. Votem, cap vot en contra. 
 

Tresorera informa dels ingressos i del nombre de famílies beneficiàries del 
Fons Solidari el darrer curs. 
Com amb el fons solidari també s’ajuda a adquirir les tauletes a l’alumnat 

que no pot fer front a la despesa. Una persona a l’assemblea proposa la 
possibilitat de “reciclar” les tauletes i que es faça una mena de banc de 

tauletes subvencionades pel fons solidari. Es proposarà a l’equip directiu. 
 

 
4.-  REUNIÓ AMPA-ESCOLA 
 

Elisa, presidenta, exposa la reunió mantinguda de la nova junta directiva de 
l’Ampa amb l’equip directiu de l’escola. 

Cal destacar les línies d’actuació que l’escola proposa i l’Ampa dóna el seu 
suport i són: Escola pública de qualitat, en valencià i laica. 
Compromís a fomentar la participació en les Trobades d’Escoles en valencià. 

 
 

5.-  ROBA ESPORTIVA I LOTERIA 
 
Ana, persona que gestiona el tema de la roba esportiva informa que encara 

no ha arribat la comanda de roba, però arribarà. 
 

Lorena, tresorera, informa que el curs passat els beneficis de la loteria van 
ser d’uns 600€. 
 

 
6.-  PRECS I PREGUNTES 

 
Respecte als partits de futbol que es van a jugar entre l’escola Max Aub, el 
Pare Català, el Municipal i el Carles Salvador, la persona encarregada a 

l’escola de l’organització informa que cal demanar les pistes, aporta 
formularis. 

 
Inma, de la Comissió de Conciliació informa que nenes i nens derivats per 
serveis socials participaran en les activitats extraescolars. Les extraescolars 

són activitats obertes al barri, amb la qual cosa simplement li ho comentarà 
a la direcció perquè siga coneixedora. 

 



La Comissió Cultural i Formativa informa que el 13 de desembre es 

desenvoluparà la primera tertúlia dialògica. 
 

Una mare comenta que hi ha hagut conflictes a l’hora del menjador escolar i 
considera que el professorat ha d’estar present al menjador escolar i al pati, 
no delegant aquesta tasca en exclusiva a les monitores del menjador 

escolar. La junta directiva parlarà d’aquest tema amb direcció. 
 

L’hort escolar informa que són dues famílies les que porten la gestió de 
l’hort, i després hi ha un grup de persones col·laboradores. També 
comenten que van a fer algunes compres de material. 

 
Isabel de l’hort escolar informa que una amiga d’ella va a fer un projecte 

d’auditoria energètica dins del Màster d’eficiència que està fent el politècnic 
i planteja que seria interessant que es poguera fer a l’escola. Acordem, es 
plantejarà a l’equip directiu. 

 
 

La reunió finalitza a les 19.30 hores. 
 


