ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES
(AMPA) DEL CEIP ALBORXÍ
Alzira, 31 de gener de 2017
DATA: 31/01/2017
LLOC: Biblioteca del col·legi
ASSISTENTS: 26 mares/pares d’alumnes (inclosos 5 membres de la junta directiva de
l’AMPA)
HORA DE COMENÇAMENT: 17:10
HORA DE FINALITZACIÓ: 18:15
Amb el següent ordre del dia:
1. Activitats previstes per al segon trimestre.
2. Informació sobre l’ampliació del menjador.
3. Rebuts d’activitats extraescolars i quota de l’AMPA.
4. Novetats en el procediment de sol·licitud i d’autorització de la jornada escolar contínua al
centre.
5. Precs i preguntes.
L’assemblea comença a les 17:10.
El president pregunta als assistents si tenen objeccions respecte a l’acta de
l’assemblea del passat 24 d’octubre. Explica també que l’acta ha estat disponible a través
de la pàgina web de l’AMPA així com al tauler d’entrada a l’escola. Pregunta si algú vol que
es llija l’acta. Ningú ho demana. L’acta s’aprova en no haver-hi cap indicació contrària.
El president explica uns punts informatius fora de l’ordre del dia, però que la junta
directiva vol transmetre als associats:
- L’horari d’atenció de l’AMPA a la biblioteca del col·legi. Tot i que es pot parlar amb
els membres de l’AMPA en qualsevol moment, a través del correu electrònic o
Facebook, algun membre de l’AMPA estarà a l’escola la vesprada de l’últim dimarts
de cada mes. Este horari es recordarà als pares i mares un poc abans a través dels
canals de comunicació habituals.
- El director ens demana que recordem als pares i a les mares que l’aplicació TokApp
(per a mòbil Android/iPhone) tindrà caràcter oficial a partir de l’1 de febrer. La idea
del centre és reduir paper tot i que, inicialment, conviuran les notetes en paper amb
l’aplicació. El president explica els passos d’instal·lació i registre en l’aplicació. Per a
identificar-nos, TokApp utilitza els telèfons del pare i de la mare que es van donar a
l’hora de la matriculació de l’alumne. Les notificacions no es poden enviar a tercers
(excepte en cas de tutela) perquè són confidencials. Si hi ha hagut canvis de
telèfons o nous telèfons cal parlar directament amb el director de l’escola (Albert) o
amb algun membre de l’AMPA.
Algunes persones avisen que el comunicat del menú del menjador ha arribat amb un
enllaç a un fitxer il·legible. L’AMPA ho comunicarà al director.
Un pare pregunta si existeix l’opció d’enviament de comunicats per SMS i/o correu
electrònic en cas de no tindre un mòbil Android/iPhone. El president explica el que li
ha dit el director. L’aplicació disposa d’aquestes opcions, però tenen un cost que

l’escola no ha assumit així que, de moment, la notificació és només per als casos de
mòbils compatibles amb connexió a Internet.
Alguns pares opinen que s’hauria de valorar aquesta opció si es vol utilitzar com a
canal únic de comunicació.
Comencen a tractar-se els punts de dia.
1. El president enumera les diferents activitats previstes per a este trimestre.
● I Volta Solidària i exposició Escoles Solidàries. L’activitat ha sigut un èxit. Es recorda
que era una activitat amb finalitat solidària i que l’AMPA informarà dels diners
recaptats per a Escoles Solidàries.
● Festa de l’arbre el 18 de febrer. L’Ajuntament d’Alzira, gràcies a la gestió de l’AMPA,
proporcionarà a l’escola quatre moreres que es plantaran en la zona de l’eixida
d’Infantil on, actualment, no hi ha suficient ombra. D’altra banda, l’empresa
encarregada del manteniment dels arbres donarà plantes aromàtiques per a plantar
als patis. S’informa que l’AMPA prepararà alguna activitat addicional per a eixe dia.
● Carnestoltes el 28 de febrer. Com altres anys, hi haurà berenar i cercavila amb
música. Enguany l’escola ha proposat comptar amb dolçaines i tabalets perquè la
temàtica és la cultura valenciana. L’AMPA pagarà el berenar i una xaranga.
● La Setmana Cultural del centre es farà un mercat solidari on cada família podrà dur
objectes als quals se’ls posarà un preu per a vendre’ls a altres persones eixe mateix
dia. Els diners recaptats es destinaran als projectes de Zakatiki (associació amb què
ha col·laborat l’Alborxí altres anys).
● També s’estan preparant una eixida a la natura i una xarrada per a pares i mares. Es
demana col·laboració amb propostes per a tractar en aquesta xarrada (que donarà la
psicòloga de Serunión).
2. El president explica que l’ampliació del menjador escolar (reclamació històrica del
col·legi) ha sigut aprovada i ara està en mans de Conselleria. Segons li ha explicat el
director, el projecte consisteix en l’eliminació de les oficines adjuntes al menjador que
passarien a un dels porxats de l’entrada principal. A alguns pares i mares no els sembla bé
que s’elimine el porxat, ja que el veuen molt útil. Altres pregunten si caldria reformar el
menjador si, finalment, s’aprova la jornada contínua. S’explica que, independentment del
tipus de jornada, el menjador s’ha d’ampliar perquè és molt xicotet (actualment 40 places
més o menys i es fan 3 torns).
3. Els rebuts de les extraescolars del segon trimestre es passaran la primera quinzena
de febrer. L’AMPA avisarà amb antelació el dia que els rebuts s’enviaran al banc. El banc es
reserva fins a 10 dies per a fer-la efectiva, per això l’AMPA no pot saber el dia exacte de
cobrament. Gràcies a les gestions de Ricardo (tresorer de l’AMPA) s’ha aconseguit un
descompte per rebut del 70%. Fins ara Bankia cobrava 1,00 € per cada rebut i passarà a
cobrar 0,30 €. La junta demana a tots els pares i mares que encara no han passat les dades
per al pagament de la quota de l’AMPA que ho facen el més prompte possible.
4. El president explica quines són les escoles d’Alzira que han demanat el canvi de
jornada escolar. A excepció de dos escoles públiques (Garcia Sanchiz i Lluis Vives) i totes
les concertades, la resta de col·legis han enviat el seu projecte a la Conselleria d’Educació.

El passat 30 de gener, la Conselleria va fer públic el llistat de centres que havien entregat la
sol·licitud. L’administració disposa de 10 dies per a validar tota la documentació rebuda i
informar als centres si hi ha alguna irregularitat o punt a corregir. Si això passa, l’escola té
10 dies per a remetre les correccions oportunes.
La Conselleria enviarà l’aprovació definitiva als centres abans del 15 de març i la
votació a tots els centres serà el dia 4 d’abril perquè volen que estiga decidida la jornada
escolar a l’hora de les matriculacions de proper curs.
Per tal que la jornada canvie, s’ha d’obtindre més d’un 55% del cens a favor.
S’explica que l’abstenció o la no-votació voten en contra. S’explica que hi ha un vot per
unitat familiar (independentment del nombre de fills/es), així com que el vot de les famílies
monoparentals val doble, però esta informació no la podem assegurar perquè els membres
de l’AMPA no ho sabem cert. La resta de famílies tenen un vot el pare i un vot la mare.
A continuació, una mare pren la paraula per a traslladar a la junta la seua queixa per
no haver-se abstingut en la votació del darrer consell escolar en què el representant de
l’AMPA (president) va votar a favor de continuar amb el procés. Explica la mare que això no
es correspon amb el que va dir la junta en l’última assemblea (no posicionar-se a favor ni en
contra) i que li dóna a entendre que la junta directiva no és imparcial, i que es posiciona a
favor de la jornada contínua.
El president explica per què va votar a favor:
- Perquè pensava que no podia abstindre’s en base a una llei per la qual un òrgan
col·legiat no pot fer-ho en este tipus de votacions.
- Perquè pensava que d’aquesta manera es dóna veu a totes les famílies, ja que es
farà una votació a favor o en contra de la jornada contínua si es porta endavant el
procés.
La mare replica que si ell sabia que anava a eixir com a resultat el sí, podria haver-se
abstingut.
El president explica que l’AMPA no ha participat en l’elaboració del projecte.
El secretari comenta que l’AMPA no es posiciona ni a favor ni en contra de la jornada
contínua. De fet hi ha hagut reunions de la junta directiva on esta diferència s’ha expressat.
La mare replica que ella no ha estat en eixes reunions i l’únic que ha vist és el resultat de la
votació al consell escolar, on ella també estava, i això li fa pensar que la junta directiva no
és imparcial.
El president explica que l’AMPA o l’escola faran públic el projecte una vegada aprovat a
través dels canals disponibles (web, taulell, reunions, etc.).
Els pares i les mares demanen també que s’informe a través de xarrades. La junta
explica que, a banda d’explicar el projecte, està preparant una taula redona amb diferents
posicionaments. S’explica que s’accepten propostes sobre candidats o candidates a esta
taula rodona. Els pares demanen que es comence a informar tan prompte com siga
possible, però la junta exposa que estaria bé començar a fer-ho des de l’aprovació i
publicació del projecte. Amb això, els pares repliquen que l’escola ha de ser molt ràpida
explicant el projecte i publicant-lo perquè hi ha molt poc de temps per a xarrades i
discussions sobre el projecte (15 març, després Falles, i votació 4 d’abril).
El president comenta que també vindrà Serunión. Davant la pregunta d’alguna mare, el
president explica que Serunión és l’empresa que ha redactat el projecte de la major part de
les escoles del poble perquè es busca un pla comú. Els pares demanen informació sobre
les activitats que proposa Serunión, però el president explica que no es sabran fins que no
estiga el projecte aprovat.

El president també parla de la darrera reunió de la coordinadora d’AMPES d’Alzira on
l’Ajuntament, sense mullar-se, va dir que potser podia aconseguir alguna subvenció per a
les activitats extraescolars gratuïtes que hagen d’oferir estos centres durant l’horari 14:00 17:00. A banda d’això, la coordinadora està preparant una taula redona a la casa de la
cultura d’Alzira per a la setmana del 27 al 4 d’abril.
D’altra banda, un pare es queixa que els pares i les mares no han tingut ocasió de
pronunciar-se respecte a si volen o no presentar el projecte que l’escola ha proposat perquè
no han tingut ocasió de conéixer-lo. La junta replica que sí que han sigut els pares i les
mares qui ho han menejat, ja que va ser, en la última assemblea, que els pares van
demanar a la junta instar al director a començar a moure el procés. El pare comenta que li
haguera agradat que el vot de l’AMPA al consell haguera sorgit d’una votació en assemblea.
El president explica com es pot revertir la jornada contínua. Es porta a terme una
avaluació de resultats per part de Conselleria cada any. Si no ha anat bé es pot suspendre, i
si va bé, cada tres anys es pot renovar o suspendre.
Els pares proposen que la direcció del centre siga molt ràpida a presentar el projecte
perquè hi ha molt poc de temps per a informar-se bé. Estan les Falles pel mig. Una mare
proposa portar a algú de les escoles que han revertit enguany la jornada contínua aplicada
l’any passat i també portar a gent de FAMPA / Gonzalo Anaya.
La reunió acaba a les 18:13.

