
ACTA	  JUNTA	  25	  DE	  SETEMBRE	  DE	  2013	  
	  
	  
PRESENTS	  
Vicepresidenta	  (presidenta	  en	  funcions):	  Mónica	  Fernández	  
Tresorer:	  Javier	  Guillem	  
Vocals:	  Cristina	  Requena,	  MªCarmen	  Rodrígez,	  Maite	  Civera	  
Assistents:	  Pilar	  Valero	  Peiró	  (1er	  infantil),	  Coloma	  Mestre	  (1er	  infantil)	  
Sonia	  Muñoz	  (1er	  primària),	  Estela	  Martínez	  (2on	  infantil),	  Eva	  López	  (2on	  
infantil)	  Rafa	  Latre	  (2on	  primària)	  José	  Manuel	  Vives	  (1er	  primària),	  Ana	  
Albaladejo	  (1er	  primària)	  i	  Hugo	  Más	  (1er	  infantil)	  
	  
La	  junta	  va	  estar	  convocada	  a	  las	  17.30.	  Comencem	  a	  les	  17.46	  
	  
Ordre	  del	  dia:	  
	  

1. Quota	  del	  AMPA	  2013-‐14	  
	  
Com	  que	  l’any	  passat	  es	  va	  pagar	  una	  quota	  de	  32	  euros	  i	  van	  sobrar	  de	  
tot	  el	  recaptat	  43	  euros	  (fins	  i	  tot	  amb	  les	  despeses	  extres	  de	  les	  cadires	  
de	  la	  projecció	  de	  la	  pel·∙lícula)	  es	  pren	  la	  decisió	  de	  mantindré	  la	  mateixa	  
quota	  per	  este	  curs.	  Esta	  decisió	  es	  pren	  abans	  de	  l’assemblea	  per	  una	  
qüestió	  operativa	  relacionada	  amb	  el	  pagament	  de	  les	  extraescolars,	  ja	  
que	  el	  preu	  és	  diferent	  si	  eres	  o	  no	  del	  AMPA.	  
En	  la	  primera	  assemblea	  es	  demanarà	  la	  ratificació	  d’esta	  decisió	  per	  part	  
de	  tots	  els	  membres	  del	  AMPA.	  
En	  quant	  a	  la	  assegurança,	  Javier	  explica	  que	  la	  quota	  este	  any	  és	  de	  9’40	  
euros.	  Ha	  pujat	  una	  miqueta	  perquè	  segons	  la	  asseguradora	  en	  tenim	  un	  
nivell	  molt	  alt	  de	  sinistralitat...	  
	  
L’assegurança	  la	  tenim	  pagada	  fins	  el	  dia	  1	  de	  desembre,	  però	  anem	  a	  fer	  
al	  mateix	  temps	  el	  cobro	  de	  la	  quota	  del	  AMPA	  i	  l’assegurança	  per	  evitar	  
molèsties	  als	  pares/mares.	  	  
La	  setmana	  que	  ve,	  dilluns	  es	  repartirà	  tota	  la	  informació	  	  del	  pagament	  
amb	  l’actualització	  de	  les	  dades	  i	  el	  permís	  de	  cessió	  d’imatges	  dels	  
xiquets	  per	  fer	  les	  fotos	  de	  final	  de	  curs.	  
	  
	  
	  



2. Preparació	  eleccions	  per	  substituir	  baixes	  de	  la	  junta	  (president,	  
vicepresident,	  secretari)	  

	  
Es	  parla	  de	  la	  necessitat	  de	  suplir	  els	  llocs	  que	  després	  de	  la	  propera	  
assemblea	  quedaran	  buits	  (president,	  vicepresident	  i	  secretari)	  i	  de	  la	  
necessària	  participació	  dels	  pares/mares	  en	  les	  comissions	  perquè	  tot	  no	  
s’ho	  carreguen	  les	  mateixes	  persones.	  Molts	  dels	  assistents	  es	  presenten	  
voluntaris	  per	  formar	  par	  de	  la	  propera	  junta.	  Quedem	  en	  fer	  una	  reunió	  
abans	  de	  l’assemblea	  per	  parlar	  del	  tema.	  Les	  eleccions	  es	  convoquen	  per	  
a	  la	  assemblea	  d’inici	  de	  curs	  i	  es	  fixa	  la	  data	  el	  dimecres	  16	  d’octubre	  
(abans	  del	  pont	  és	  massa	  prompte	  per	  organitzar-‐ho	  tot)	  
	  
	  

3. Preparació	  assemblea	  inici	  de	  curs	  
	  
Fixem	  la	  data	  en	  dimecres	  16	  octubre.	  Farem	  assemblea,	  eleccions	  i	  festa	  
d’inici.	  Cristina	  s’encarregarà	  de	  parlar	  amb	  càtering	  Ruzafa	  per	  si	  ells	  es	  
fan	  càrrec	  de	  la	  festa	  com	  cada	  any.	  També	  es	  farà	  el	  mercadet	  solidari	  si	  
es	  pot.	  
	  

4. Tancament	  memòria	  econòmica	  
	  
Javier	  ja	  ha	  coment	  el	  balanç	  positiu	  del	  passat	  curs	  i	  farà	  un	  resum	  en	  la	  
propera	  assemblea.	  
	  

5. Precs	  i	  preguntes.	  
	  
En	  precs	  i	  preguntes	  es	  tracten	  dos	  temes:	  
	  

-‐ El	  primer,	  com	  que	  el	  nostre	  representant	  al	  Consell	  Escolar	  era	  la	  
presidenta	  del	  AMPA,	  Eva	  Caro,	  que	  ja	  no	  té	  xiquetes	  a	  l’escola	  i	  ja	  
no	  pot	  exercir	  les	  seues	  funcions	  i	  havent	  consultat	  els	  estatuts,	  la	  
junta	  decideix	  que	  fins	  que	  es	  celebre	  l’assemblea	  del	  16	  d’octubre	  
(hi	  ha	  Consells	  importants	  abans	  d’eixa	  data	  i	  és	  important	  la	  nostra	  
presència),	  el	  representant	  del	  AMPA	  al	  Consell	  Escolar	  serà	  Javier	  
Guillen,	  membre	  de	  la	  junta	  i	  actual	  tresorer.	  Esta	  informació	  es	  
donarà	  el	  més	  aviat	  possible	  a	  la	  direcció	  de	  l’escola.	  

-‐ El	  segon,	  la	  reorganització	  d’algunes	  comissions	  per	  problemes	  de	  
comunicació,	  concretament	  la	  comissió	  d’extraescolars.	  A	  partir	  
d’ara	  està	  formada	  per	  Cristina	  Requena	  i	  Maite	  Civera.	  En	  la	  



propera	  assemblea	  també	  es	  parlarà	  de	  les	  comissions	  en	  general	  
per	  saber	  qui	  vol	  formar	  part	  de	  cadascuna.	  Esta	  informació	  també	  
es	  donarà	  el	  més	  aviat	  possible	  a	  la	  direcció	  del	  centre	  per	  evitar	  
malentesos	  i	  duplicitat	  en	  les	  nostres	  actuacions.	  

	  
Acabem	  la	  junta	  a	  les	  19.30.	  
	  
	  
Signat:	  
	  
	  
	  
Mónica	  Fernández	  Domingo	  
Vicepresidenta	  (presidenta	  en	  funcions)	  
	  
	  
	  
Javier	  Guillen	  Aparicio	  
Tresorer	  
	  


