ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA
DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES (AMPA) DEL CEIP ALBORXÍ

Alzira, 24 d'octubre de 2016
DATA: 24/10/2016
LLOC: Biblioteca del col·legi
ASSISTENTS: 27 mares/pares d’alumnes (inclosos 5 membres de la junta directiva de
l’AMPA)
HORA DE COMENÇAMENT: 19.20 h
HORA DE FINALITZACIÓ: 20.23 h
Amb el següent ordre del dia:
1.- Aprovació de l'acta anterior.
2.- Excursió guiada a la Murta.
3.- Horari d'atenció presencial de l'AMPA i altres mitjans de
comunicació: facebook, pàgina web o correu electrònic.
4.- Rebuts d'activitats extraescolars.
5.- Explicació sobre les condicions i el procediment de sol·licitud i
autorització de la jornada escolar contínua al centre.
6.- Precs i preguntes.
L’assemblea comença a les 19.20 h.
1.- El secretari llig l’acta de l’assemblea anterior i s’aprova per unanimitat.
2.- Els membres de la junta directiva expliquen com s’organitzarà l’eixida a la Murta
prevista per al diumenge 6 de novembre. Es queda a les 9.00h al pàrquing de la Murta.
Una guia ens anirà explicant el recorregut i acabarà la visita aproximadament a les
13.00h. El preu de la visita és de 2€ per persona (adults i xiquets).
3.- El president de la junta explica que l’AMPA vol estar més en contacte amb els pares i
mares i amb aquest motiu s’han obert diferents canals de comunicació: una pàgina web
de l’AMPA perquè es puguen fer arribar propostes de millora, detectar problemes, etc. A
més, s’ha creat un Facebook on s’informarà de tot allò rellevant que puga afectar el
centre, s’informarà també de diferents activitats que tinguen lloc en la nostra ciutat i de
totes aquelles activitats que realitze l’AMPA.
A més, s’informa que els membres de la junta estaran alguns dimarts de 15 a 17h a
la biblioteca del col·le per a poder atendre personalment els pares que tinguen qualsevol
tipus de qüestió o proposta.
També estarà actiu el correu electrònic perquè tots/es ens puguen fer arribar les
seues propostes.
El president explica que l’objectiu d’obrir tots aquests canals de comunicació és
intentar fer partícips tots els pares i mares de les activitats de l’AMPA.

En aquest apartat també es comunica que la loteria de Nadal es repartirà a la
biblioteca del centre els dimarts acordats. La loteria es pagarà quan s’arreplegue. Una
mare diu que podria donar-se el cas d’alguna persona que demana molta loteria per a
vendre-la i no li vindrà massa bé pagar-la anticipadament. Des de la junta es diu que en
aquests casos puntuals es podrà fer alguna excepció pel que fa al pagament.
4.- El tresorer de l’AMPA comunica que a principis de novembre es passaran els rebuts
d’activitats extraescolars corresponents al primer trimestre. Es dona les gràcies a Nacho,
vicepresident de la junta, per tota la faena que ha fet per tal de crear una aplicació per a
gestionar tot el tema de remeses.
S’informa també que s’ha passat una circular per a recollir les dades bancàries de
tots els alumnes per a poder passar les quotes de l’AMPA, ja que actualment no es tenen
les autoritzacions de tots els alumnes.
Diferents pares demanen que es passe un Whatsapp al grup de pares/mares uns
dies abans de passar els rebuts de les extraescolars.
5.- El president informa a l’assemblea sobre el procediment de sol·licitud i autorització de
la jornada contínua al centre (article 8 de la normativa que regula la jornada contínua).
Informa també el president que l’AMPA, com a representanció de tots els pares i mares,
no vol posicionar-se ni a favor ni en contra de la jornada contínua.
Diferents pares/mares demanen que es parle amb Albert, director del centre,
perquè en el proper consell escolar es pose com a un punt de l’ordre del dia el tema de la
jornada contínua.
El president informa també que l’objectiu de l’AMPA és donar informació a tots els
pares sobre els aspectes positius o negatius de la jornada contínua.
6.- Al torn de precs i preguntes es parla dels següents temes:
-Es fa una petició per a intentar que les assemblees es puguen realitzar abans.
S’acorda que es farà una xicoteta enquesta per Internet perquè tots puguen decidir sobre
l’horari de les assemblees.
-S’acorda per unanimitat que Juanber, actual president de l’AMPA, substituirà
Berta, anterior presidenta, com a representat de l’AMPA en el consell escolar.
-Una mare pregunta per les comissions de treball de l’AMPA i si es podria crear
una comissió formada

per pares i mestres per a treballar el tema del pati escolar, ja que
els pares tenen el desig de donar-li més vida al pati.
-També es parla de la possibilitat de dinamitzar l’hortet escolar amb l’ajuda de
diferents pares que podrien ajudar en aquesta tasca.
-El secretari explica quina és la intenció de la junta pel que fa a organitzar el tema
de la solidaritat al final del primer trimestre (Nadal).
A les 20.23 h s’alça la sessió.

Juan Bernardo Beneyto Fayos, president

Nicolás Climent Martí, secretari

