
ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L'ESCOLA CARLES
SALVADOR.

17.30h 12 persones presents

Es dóna la benvinguda a les noves famílies implicades i s'explica un poc la manera en què 
s'estructuren les reunions generals.

No escau la lectura de l'acta anterior de juliol.

Comencem amb els resums de les comissions:

-COMISSIÓ MENJADOR:

David ens exposa els resultats de les enquestes de menjador (61 enquestes) 41 de primària, 11 
d'infantil, 3 desconegudes. La valoració global és d'un 3,63 (regular alt). Algunes enquestes amb 
resultats dubtosos amb màximes puntuacions i sols resposta a preguntes tancades, les preguntes 
obertes no contestades.
David ens comenta els resultats, que encara que no són roïns hem d'anar més enllà i també veure 
que hi ha un gran nombre de no sap no contesta, pot ser per falta de transparència o comunicació. 
També hi ha respostes molt dividides a preguntes concretes. Els resultats de les enquestes que avui 
David ha presentat les enviarem a la direcció del centre, a la comissió de menjador del Consell i si 
ho considera oportú fer-ho aplegar a l'empresa de menjador per a la seua pròpia autovaloració. 
També ho penjarà Carolina a la pàgina web.

-Paz i Ana Mañez aquest divendres van a muntar prestatgeries de biblioteca. Demanem ajuda pel 
grup de whatsapp general i comissió de l'escola que somiem.

-Possibles inversions en l'escola, proposta de la megafonia general de l'escola.

-Anna Sanz i Paz informen de la reunió de menjador del consell

Resum Comissió Menjador Escolar (ME) del Consell Escolar
1. Bústia a l'entrada/dreta dins de l'escola per a totes les comunicacions referides al M.E.
2. L'alumnat que funciona amb vals 2 o 3 dies fixos a la setmana, els passaran pel banc i ja no duran
vals. Com són poques famílies (unes 8), es parlarà amb cada una d'elles de forma individual.
3. APP IRCO en valencià, sembla que l'aplicació bilingüe pesa molt, l'escola ha suggerit que siga 
només en valencià.
4. Notificacions ME a partir d'octubre
5. Reunió escola/famílies per parlar del ME, el 7 d'octubre (l'escola informarà)
6. Cada curs tindrà una monitora de referència davant de qualsevol comunicació (encara que a 
infantil continuaran tenint monitora fixa, i a primària continuaran rotant)
7 . Enguany contractació d'una persona més per reforçar supervisió i dinamització del pati del ME.
8 . Descarten Osmosis i opten per l'aigua filtrada al ME (millor opció, no es malgasta tanta aigua).
9 . Enquesta AMPA pendent de passar conclusions per veure si es pot fer alguna millora al ME.
10 . Dilluns i dimecres de 13:30h a 14:30h Vitxi estarà a l'aula d'estudi per aquell alumnat de 4t/5é i 
6é que vulga.
Dilluns i dimecres espai de biblioteca amb monitora IRCO per a 1r, 2n i 3r primària. En funció de la
demanda podrien ampliar horari.
11 . Instal·lada taula de ping-pong al porxo.
12 . Previsió de comprar jocs tradicionals.



-Activitat IRCO (divendres 15:30-16:30)
Les llistes definitives ja estan penjades al suro de l'AMPA, les monitores i direcció ja tenen el llistat.
Els tallers tractaran les olimpíades com a tema transversal per treballar la inclusió de les persones.
Hi ha un sentir generalitzat que el tema de la higiene bucodental està un poc en l'aire, tenen els 
raspalls però queda com un acte voluntari i no entra dintre d'una rutina. (Pendent).

-COMISSIÓ ECONÒMICA

-Lorena passa el balanç econòmic tot queda clar, falta modificar uns conceptes però tot està correcte
i aprovat.

-Aquest estiu s'ha demanat l'ajuda econòmica de 500 euros amb el nostre projecte i el 12 de 
setembre es va presentar la justificació amb les factures.

-Necessitem un llistat actualitzat de l'alumnat. (Pendent)

-Les primeres setmanes de Novembre es posarà a la venda la Loteria del sorteig del dia 22 de 
Desembre. Ana Mañez i Paz s'encarreguen.

-Les quotes abonades a la data d'avui són molt poques tot i que ja s'han passat nombrosos avisos, els
dies de comanda de roba obrirem la caixa per a pagaments en efectiu. Es vota per majoria DATA 
TOPE PAGAMENT AMPA 11 novembre 2019.

-El fons solidari, séstà recollint junt a les quotes les dades totals es donaran quan acabe el termini de
pagament de la quota d'AMPA.

-Es recorda que qualsevol família que ho necessite podrà fer us del fons solidari. Cal parlar amb la 
tutora o amb la direcció.

-Esther revisarà les persones usuàries de matinera, extraescolars i possibles beneficiàries de 
subvenció viatge fi de curs 20 euros de 5-6é que no hagen pagat i avisarà a les famílies. No es pot 
fer ús dels serveis gestionats per l'AMPA sense ser-ne soci o sòcia. Les famílies que no puguen fer-
ne front podran acollir-se al fons solidari.

-A finals d'Octubre es farà la comanda de la roba, com sempre pagament per avançat, es preguntarà 
si el sistema d'arreplegada es pot fer a l'alumnat a les motxilles (pendent).

-A la barra de la festa de fi de curs es va traure 309,64 euros que es restarà al total del viatge de 5-
6é. Es va acordar amb anterioritat que els diners es repartirien per a totes i tots.

-Aquesta setmana es penjarà el balanç final.

-COMISSIÓ HORT

-Ja tenen la terra preparada, fan crida a les famílies que vulguen participar. Faran una festa a 
principis de novembre de benvinguda a l'hort, explicaran com s'organitzen.

-Econòmicament tenen poques despeses, compraran algun utensili més.



-COMISSIÓ ESCOLA QUE VOLEM

-Comissió paralitzada, David Fuster proposa tornar a dinamitzar el projecte del pati que volem, 
assabentar-se bé d'en quina fase estem i demanar data d'inici d'obres i si no es compleix, fer 
mobilitzacions. (Pendent)

-Les mestres d'infantil demanen pintar de nou el circuit d'educació viària. (pendent de data)

-COMISSIÓ D'EXTRAESCOLARS

-Transmeten molt de caos en aquestes setmanes i proposen canvis:

L'any vinent al juny es passaran els horaris i l'oferta.
La primera setmana d'escola s'obriran les inscripcions.
Segona setmana 3 dies de llistes provisionals, i 2 dies de llistes definitives.
Tercera setmana es cobrarà per avançat la primera mensualitat de les extraescolars triades.

Canvis IMPORTANTS per aquest curs 19/20 (farem circular)

Les baixes de les extraescolars de Forcuin i activitat IRCO divendres (15:30-16:30) seran mensuals 
abans del dia 25 del mes.

Les altes s'obriran dos períodes:

Primer període: 16-19 de desembre 2019
Segon període: 9-12 de març 2020

Sols en els casos quan un grup es tanque per falta d'alumnat, aquests podran, sense haver d'esperar 
als períodes d'altes, triar altra extraescolar en curs.

Nova proposta: Matinera exprés. S'ofereix un nou servei de matinera de 8:40 a 8:55 on una persona 
estarà a la porta arreplegant a l'alumnat, sense accedir al taller de matinera normal. El preu seria de 
15 euros al mes amb el 10% de descompte per segons o més germans.
El servei convencional de matinera no canvi i els dies solts tampoc. Es passarà proposta als grups de
les classes per valorar la gent interessada.
Lorena Benavent demanarà els permisos de les escoles d'hivern, primavera i estiu al proper Consell 
Escolar.

Es queixen que cap mestra deixa ja la seua classe per a les extraescolars ni tan sols per a 
l'extraescolar del CIM.

-COMISSIÓ COMUNICACIÓ

Distribució de tasques a COMUNICACIÓ:
Correcció de whatsapp - Sara
Correcció de mails i words - Ricardo i Anna
Facebook i web - Carolina
Realització de cartelleria - Irene, Jose i Conchi

Via x sol·licitar-ho:
- whatsapp al grup AMPA o a la persona encarregada de la tasca que es demana



- mail de la comissió: cs.comunicacio@gmail.com

-COMISSIÓ CULTURA I FORMACIÓ

Aquest any no es van a ofertar els cursos del FAMPA per la baixa participació. Hi ha noves 
propostes damunt la taula però voldrien que les propostes vingueren també de la comissió de 
conciliació del Consell Escolar per poder preparar de forma conjunta tertúlies dialògiques d'interés 
comú.

Marta portarà les trobades d'escola valenciana i buscarà la manera de tornar a motivar l'alumnat de 
cara a la jornada de les trobades 2020.

Ana Barragán continuarà gestionant el dia del llibre.

-COMISSIÓ DE FESTES:

Propostes:

-Festa de l'hivern (fi de trimestre) esmorzar popular i contacontes i cine + rosetes
-Festa Carnestoltes (amb el barri)
-Festa falles (major implicació amb tallers d'aula per poder fer la falla)
-Festa acomiadament sisé (barra 4t i 5é)

-Nova proposta setmana cultural – Divendres 3 d'abril Olimpiades familiars.

No hi ha més preguntes. Acaba reunió 19.30.

Presidenta

Elisa García

València 2, d'Octubre 2019


