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ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DEL CP CERVANTES 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL

 Sessió de 26 d’octubre de 2017

Assistents

PRESIDENT: Fernando Carrillo Cordero
VICEPRESIDENTA: Purificación Requena Madril
SECRETÀRIA: María Jesús Hernández Lucas
COMPTADOR: Manuel García Font
TRESORERA: Carmen Poyatos Hernández

VOCALS: Verónica Leonetti Navarrete, Domingo Valádez Saucedo, Mike Goodstadt, Cristina
Ortiz Cabanilles, María José Muñoz Lliso, María José Bono Ara, Josep Vicó Crespo, Jessica
Alavarce  Navarro,  Nuria  Almarza  Esparza,  Cristina  de  la  Fuente  Belda,  Isabel  Pascual
Domingo, Sonia Riera Marimón

SOCIS:  Nuria  Borjabad  Molina,  Aina  Sebastián  Arrando,  Lola  Martínez  Bernabeu,  Cristina
Vázquez  Navarro,  Doris  Monró  Sánchez,  Empar  Canet  Domenech,  Elia  Almazán  Segovia,
Rosa  Miralles  Febrer,  Nuria  Camps  Cardona,  Marta  Vives  Rodriquez  de  la  Encina,  Silvia
Molinero Domingo, Clara Ruiz Navarro, Uriel Asensio Alcaide, Fernando Güemes Heras, José
Antonio Lafuente Soler, Mieria Soriano Civera 

El  dia  de  la  data,  sent  les  17:30  h,  en  segona  convocatòria,  es  van  reunir  les  persones
anotades prèviament, socis de l’Associació de Pares i  Mares d’Alumnes del  col·legi públic
Cervantes de València, al saló d’actes del centre, amb l’objecte de fer la sessió de referència,
d’acord amb l’Ordre del Dia establert a l’efecte i que es va desenvolupar de la forma següent:

Abans que comence el primer punt de l’ordre del dia, pren la paraula la directora del centre,
Mercé Garrigues, per a posar-se a disposició dels assistents a la reunió i a la de tots els socis
de l’Associació per a qualsevol dubte o suggeriment que se li vulga fer. A més, convida a la
participació en el  Consell  Escolar,  recordant  que la presentació  de candidatures finalitza el
proper  7  de  novembre.  També demana col·laboració amb un projecte  de la  Universitat  de
València sobre la comunitat educativa i un altre amb l’Ajuntament sobre estalvi energètic. Per
últim, acomiada al president en funcions, Fernando Carrillo i desitja èxit al nou equip. Dit açò,
abandona l’assemblea. 
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A continuació  el  president  obri  la  sessió.  Primer  de  tot  explica  l’organització  de  l’escola,
comentat la composició de l’Equip Directiu i  del Consell  Escolar, indicant que aquest inclou
representants  del  claustre,  pares  i  mares  i  alumnes,  i  que  els  components  del  Consell
s’integren en les diferents comissions de decisió del centre. 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de l’Assemblea Ordinària del 20 d’octubre
de 2016

Com que l’acta ha estat enviada per correu electrònic prèviament, es vota i s’aprova per
unanimitat. 

2. Memòria d’activitats del curs 2016-2017

Es repassen les diferents activitats desenvolupades durant el curs 2016-2017. 

- Biblioteca tutoritzada. S’explica aquest projecte integrador de l’escola, que es porta a
terme els  dilluns i  dimecres de 17 a 19 h,  en el  qual  hi  participen uns 90 xiquets i
xiquetes i al voltant de 60 pares i mares voluntàries. 

- Grup de treball de menjador. L’any passat va ser un any important en aquest tema pel
problema de manca de places per a uns 180 alumnes, ja que en l’escola un 90% de
l’alumnat  es  queda a menjar.  Es va  solucionar  incorporant  al  menjador  l’antiga  sala
AMPA, fent una reforma i canviant el sistema a servei amb safates. S’informa que hi ha
un nou coordinador del menjador. 
Davant les preguntes dels assistents sobre la possibilitat de pagar només dies solts i no
pagar els divendres (donat que no hi ha classe per la vesprada), s’explica que és un
problema de gestió de dades. La Junta ha estat treballant sobre el tema i s’espera que el
curs pròxim estiga solucionat. 
Els  pares  i  mares  també  pregunten  per  la  possibilitat  de  disminuir  el  soroll  en  el
menjador. 

-  Grup  sobre  alimentació  saludable.  Aquest  grup  ha  treballat  en  millorar  els  hàbits
alimentaris. Es va presentar un Decàleg al Consell Escolar, que es va aprovar, encara
que no ha arribat a monitors i mestres. Es treballarà en la connexió de les famílies amb
el coordinador del menjador. S’informa que s’ha organitzat una formació per a pares i
mares en novembre (3 mòduls de 1:45 h).
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- Activitats extraescolars. Les responsables informen que ja s’han posat en marxa les
activitats en horari de menjador. Expliquen que hi ha moltes dificultats organitzatives pels
canvis en menjador, donat que en l’actualitat hi ha 3 torns. 
S’indica  que  es  facen  les  queixes  i  els  suggeriments  per  escrit  en
bústia@cpcervantes.com.
S’han desenvolupat amb èxit i amb gran nombre d’alumnes les activitats programades
per les vesprades al llarg del curs, així com les de les vesprades de juny i setembre i les
Escoles de Vacances. 

- Grup de treball en comunicació. S’informa que s’ha estat treballant molt en una nova
pàgina web per a l’AMPA, així com en una nova aplicació per a la gestió de dades dels
socis que puga ser interactiva.

- Trobades d’Escoles en Valencià. La Trobada de 2017 va ser a la Plaça de l’Ajuntament
i els tallers presentats per l’AMPA van ser un èxit. Un d’ells va permetre ajudar amb 200
euros al viatge de fi de curs del alumnes de sisè. Es comenta la necessitat de voluntaris
per tal de continuar amb la tasca de les antigues encarregades, que ja han deixat el
col·legi.

- Altres activitats
S’informa dels concerts solidaris que es van dur a terme en abril i en maig, amb una

gran  assistència  de  públic  i  s’agraeix  la  col·laboració  solidària  dels  músics.  Altres
activitats destinades a projectes d’integració en l’escola van ser la Lliga Solidària de
futbol i la Loteria de Nadal. 

Es comenta el projecte d’agermanament amb l’escola d’Etiòpia Ligaba Beyene, dut a
terme des de 2010. En aquest curs s’han aconseguit 1.500 euros destinats a llibres per a
alumnes cecs i material sanitari per a xiquetes. A més, s’ha tornat a fer un intercanvi de
cartes en anglés entre ambdues escoles.

Per altra banda, es va fer la Festa del Semàfor i el carril bici, per celebrar aquestes
reformes urbanes que milloren l’accessibilitat al col·legi. S’informa també de la reforma
del pati d’esports. Ambdues accions han estat reivindicades pel l’AMPA durant molt de
temps. 

A final de curs es va fer la Festa amb el Sopar de Germanor, que va ser un rotund
èxit. L’AMPA també va preparar l’agenda per a l’alumnat i el regal als alumnes de sisè
que deixaven l’escola. 

S’informa  que  L’AMPA també  participa  en  el  projecte  d’Hort  Urbà  que  s’està
desenvolupant en l’antic solar de Jesuïtes.
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3. Comptes de tresoreria del curs 2016-2017

El  comptador  explica  el  balanç  econòmic  de  l’exercici  anterior.  S’han  produït  uns
ingressos de 196.982 euros  i  unes despeses de 190.914 euros,  per  tant  resulta  un
balanç positiu de 6.068 euros, a pesar de la despesa extra que ha suposat el trasllat de
la  seu  de  l’AMPA (4.047  euros).  Això  és  degut  a  més  ingressos  dels  previstos  per
activitats extraescolars.  S’han concedit 20 beques per a activitats del col·legi i material
escolar i 14 beques per activitats extraescolars de l’AMPA.

4. Aprovació del projecte de treball i del pressupost per al curs 2017-2018

Es presenta un pressupost conservador, amb saldo zero, sobre uns ingressos esperats
de  183.401  euros,  basats  principalment  en  les  quotes  dels  socis,  les  activitats
extraescolars,  les  festes  i  la  Trobada.  Les  despeses  principals  es  refereixen  a  les
activitats extraescolars, les festes, l’agenda escolar, monitors per a reunions, secretaria i
asesoria.  
Alguns socis pregunten sobre les despeses bancàries generades per la gestió i també
sobre el procés a seguir per a fer propostes d’inversions. 
Davant  unes  situacions  extraordinaries  de  necessitat  de  comprar  d’ordinadors  i  de
tendals, s’obri una debat entre els assistents. 
Es decideix aprovar la compra d’uns 18 ordinadors per a l’escola (que suposen entre
6.500 i 9.000 euros).
Per altra banda, en resposta als comentaris de les pares i mares sobre els problemes de
calor en les aules, s’expliquen els problemes tècnics i legals de posar aires condicionats
i tendals (ja que el col·legi és un edifici protegit). Es decideix demanar solucions i tractar
aquest  tema en una Junta  del  AMPA.  L’Assemblea autoritza  l’AMPA a fer  despeses
extraordinàries  a  càrrec  de  les  reserves,  en  cas  de  trobar  solucions  als  problemes
tècnics de calor (sempre que s’haja esgotat la possibilitat d’una actuació oficial).
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5. Renovació de càrrecs en la Junta Directiva

Els candidats i les candidates per a cobrir els càrrecs vacants es van presentar abans
del  30  de  setembre  de  2017  i  van  ser   anunciats  públicament  amb  una  setmana
d’antelació a l’Assemblea. La votació es va fer després de la presentació al públic de
cadascú de manera nominal, i tots i totes van ser elegits per unanimitat:

- Presidenta: María Purificación Requena
- Vicepresidenta: Carmen Poyatos
- Secretària: Aina Sebastián
- Vicesecretària: Verónica Leonetti
- Tresorera: Nuria Borjabad
- Comptador: Manuel García 

- Vocals: Nuria Almarza, Pablo Bejarano, María José Bono, Fernando Carrillo, María
Jesús  Hernández,  María  José  Muñoz,  Estrella  Redondo,  Carlos  Tortosa,  Doris
Monrós

S’informa que continuen en la Junta com a vocals durant un curs més: Cristina de la
Fuente,  Consuelo  Ochando,  Josep Vicó,  Carlos  Barrantes,  Cecilia  Rodríguez,  Isabel
Pascual, Cristina Ortí, Sonia Riera, Domingo Valádez, Mike Goodstad.

6. Precs i qüestions

La  presidenta  Pura  Requena  dona  les  gràcies  a  l’equip  anterior  per  la  seua  tasca,
especialment al president, Fernando Carrillo, per tots els seus anys de dedicació. També
dona  la  benvinguda  a  la  nova  Junta  i  agraeix  la  seua  disposició  a  treballar  per  la
comunitat educativa del Cervantes.

Sense més assumptes que tractar finalitza l'assemblea a les set hores i trenta minuts, alçant-se
la sessió.

Vist i plau,

President:                        Secretària:

Fernando Carrillo Cordero           María Jesús Hernández Lucas
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