
 

 

 

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I 
PARES D’ALUMNES DEL COL·LEGI PÚBLIC CERVANTES 8.11.2018 

ASSISTENTS/ES: 
 
PRESIDENTA: Pura Requena 
VICEPRESIDENTA: Carmen Poyatos 
SECRETÀRIA: Aina Sebastián 
VICESECRETÀRIA: Verónica Leonetti 
COMPTADOR: Manuel García Fort 
TRESORERA: Nuria Borjabad 
VOCALS: 
Mª José Bono 
Doris Monrós 
Sonia Riera 
Domingo Valadez 
Mª Amparo Sánchez Ferrer 
Josep Vicó 
Isabel Pascual 
SÒCIS/ES:Maya Jiménez, David Balaguer, Melanie Davis, MªPilar 
Velázquez,Titos Dragonas, Georgia Naso, Amparo Pons, Reyes Monleón, Uriel 
Asensio, Nalàlia Àlvaro, Raúl  Cuesta, Andrea González, Lucía Carralero, 
Amparo sánchez, Ema Garner, Joan Gregori, Patricia Ferrer, Empar Canet, 
Nuria Camps, Elena Roca, Emilia García, Mª Jesús Leal, Marta Ramírez, Mª 
Inmaculada Tormo, Abril Sendra, Eva Adrián i Jorge Saldaña 
 
 
El 8 de novembre, a les 17.30, reunits els assistents al saló d’actes del col·legi 
públic Cervantes, s’obri la sessió seguint l’ordre del dia que s’assenyala i que 
es desenvolupa en la forma següent: 
 
1.Lectura i, si escau, aprovació de l'acta de l'assemblea ordinària del 26 
d'octubre de 2017 
S’aprova l’acta per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. Informació sobre grups de treball 
 
Abans d’iniciar el primer punt de l’ordre del dia intervé la directora per a 
presentar els membres del nou equip directiu, convidar a la participació i 
recordar que tots i totes som escola, cadascun/a en el seu rol. 
A continuació informa la presidenta: 
L’AMPA representa les interessos de les famílies en els òrgans de l’escola. 
Com assemblea ens reunim una vegada a l’any i en junta mensualment els 
primers divendres de mes (normalment la junta directiva i els/les vocals). 
L’organització és en grups de treball. L’objectiu és facilitar la conciliació amb 
l’escola matinera, les escoles de vacances...i alhora aportar un grau d’interés i 
motivació. Procedeix a presentar els diferents grups de treball:  
 
Activitats extraescolars 
Intervenen Maria José i Nuria: 
Recorden que no som una empresa i que les activitats oferides no són un 
reforç curricular si no que estan orientades a l’esport, la robòtica, el teatre.... 
Animen les famílies a col·laborar i acudir a les juntes. Comenten la importància 
de la inscripció via web i recorden que ha funcionat molt bé per a la inscripció 
en les activitats del menjador. 
 
En aquest punt intervé la presidenta per a dir que s’ha encetat un procés per a 
renovar l’oferta d’extraescolars i que s’ha de tenir molta cautela en la selecció 
d’empreses per la responsabilitat que implica i pel manteniment de les 
instal·lacions. Explica que hi ha unes bases que totes les empreses han 
d’acomplir i que es penjaran a la web i afegeix que per a temes d’extraescolars 
la persona de referència és Xaro i que també es pot fer ús del correu de 
l’AMPA (bustia@cpcervantes.com). Recorda que a final de curs es fan 
actuacions amb les activitats fetes durant el curs. 
Respecte les activitats en temps de menjador comenta que COLEVISA 
n’ofereix i que l’AMPA les complementa amb dansa creativa, teatre i escacs. 
Per acabar amb aquest punt, informa que la Conselleria ha obert un debat 
sobre la conveniència d’activitats de pagament al considerar que s’estableix 
una discriminació en horari escolar no lectiu amb l’alumnat que no les pot pagar. 
Pura recorda però, que hi ha ajudes i beques. 
 
Biblioteca tutelada: 
Fernado Carrillo explica que el col·lectiu Tots som Escola té com a projectes la 
biblioteca tutelada i les beques. Mares, pares i mestres voluntaris/es atenen la 
biblioteca i fan recolzament amb deures. Ha començat ja els dimecres i s’està a 
l’espera per si es pot oferir un segon dia.  
 
Escoles de vacances: 
S’anima a qui tinga inquietuds a col·laborar en la revisió i selecció de projectes. 
 



 
 

 
 
Trobada d’escoles en Valencià: 
Informa Sonia Riera sobre els objectius d’Escola Valenciana i la participació de 
la nostra escola al premi Sambori. Demana col·laboració per a seleccionar els 
contes guanyadors de 3r i 4t de la ciutat i per assistir a una reunió. 
Respecte la Trobada, que serà a l’abril, calen participants per organitzar la 
cercavila i el taller. Recorda que el taller de llesques de pa amb tomata té com 
a objectiu recaptar diners per al viatge de sisè. Per últim, fa referència a la 
venda de samarretes per a les Trobades i demana a les persones interessades 
a col·laborar que escriguen al correu de l’AMPA (bustia@cpcervantes.com). 
 
Intervé la vicepresidenta per a explicar d’altres activitats de Tots som Escola 
com la venda de loteria en paperetes o talonari que permet el finançament 
d’activitats extraescolars i eixides de l’alumnat que, sota supervisió de 
l’assistent social, no pot pagar-les. Així mateix, explica que s’organitza un 
concert solidari i anima a la participació. 
 
Projecte Ligaba-Beyene 
Informa Natàlia: 
Explica que l’escola està implicada en aquest projecte de la Universitat de 
València de col·laboració amb una escola d’Etiòpia des del 2011. L’alumnat 
escriu cartes i fa dibuixos amb la participació del departament d’Anglés i es fa 
una recol·lecta per a sufragar necessitats en materials o recursos. Les 
aportacions d’enguany han estat de 2.088 euros. La coordinació la porten Ayxa 
i  ella mateixa.  
 
Agenda escolar 
 
En aquest punt intervé la presidenta per agrair a Verònica, Josep i Estrella el 
treball que fan per a l’agenda escolar que regala l’AMPA i que té un disseny 
específic. Així mateix, els agraeix la gestió dels detalls que l’AMPA regala a 
l’alumnat de 6è i que enguany han estat un llapis de memòria i una bossa de 
tela estampada. 
 
Festa de fi de curs de l’AMPA 
Intervé Josep Picó:  
Demana col·laboració perquè duu molta faena. Explica que l’AMPA considera 
que és un moment de convivència, que crea escola i ens uneix i que cal per 
tant reforçar-la. És també el moment en que es mostren totes les activitats 
extraescolars i s’intenta que tothom es senta identificat. La festa inclou castells 
inflables, sopar i concert i convida tothom a participar.  
 
 
 



 
 
Comenta que s’ha estat fent amb un discomòbil però podria encarregar-se un 
grup si s’ajusta a la filosofia de l’escola. 
Aquest grup també s’encarrega d’altres activitats com ara la festa que 
acompanya l’assemblea. 
Per acabar recorda que qualsevol ajuda o aportació serà benvinguda. 
 
Grup d’alimentació: 
Intervenen Doris i Cristina: 
És tracta d’un grup diferent a la comissió de menjador.  
Informen que s’ha fet un decàleg per a ser un col·legi sense sucre i que es 
necessita un compromís per a aconseguir un canvi de mentalitat.  
Comenten que està en procés el projecte de mares i pares comensals que va 
sorgir a partir d’una formació feta a famílies sobre alimentació sostenible. 
L’ONG Justicia Alimentaria el tutela i té el suport de COLEVISA que s’ha 
mostrat molt receptiva a col·laborar. 
Es vol treballar de manera transversal la intervenció i la formació dels/les  
monitors/es perquè, a partir d’ara,és un requisit. 
Convida les famílies a enviar correus a l’AMPA amb suggeriments. 
 
En aquest punt la presidenta aclareix que l’empresa del menjador la tria el 
Consell Escolar que té diferents comissions i, entre d’altres, la de menjador i 
que Cristina Ortí està en les dues. Explica, així mateix, que es va demanar el 
servei de menjador en dies solts però que el centre no ho pot oferir per 
problemes de gestió. Tampoc es pot resoldre el tema dels divendres. 
Intervé Sonia pera informar que els/les mestres s’estan formant els divendres 
de vesprada en mediació i que hi ha inquietud perquè els monitors i les 
monitores tinguen més formació.  
Pregunta una mare què passa amb l’alumnat subvencionat si falta divendres. 
Contesta la presidenta que hi ha un control estricte de l’alumnat becat i que 
demanarà informació al voltant d’aquest tema. 
 
Projecte per al pati d’infantil 
Intervé Maya: 
Explica que cal reprendre el projecte d’infantil i un projecte paral·lel per a 
l’aprenentatge i evitar conflictes. Alhora diu que està iniciant-se un projecte per 
a Primària i que han pensat en un escenari, una cuina...Per a poder-los 
executar cal avançar en la col·laboració amb l’escola i saber què volen i què no 
volen els/les mestres. 
Per acabar comenta que tot i que hi ha més gent participant en aquest projecte, 
agrairien més col·laboració . 
 
 
 
 
 



 
 
 
3. Memòria d'activitats del curs 2017-2018 
Intervé la presidenta:  
Pla Edificant. El passat juliol es van reunir amb representants de l’Ajuntament  
i les actuacions per a aquest curs són: col·locar el fals sostre en aules de 
Primària,millorar la ventilació de Primer i Segon de Primària i reformar els 
banys de les aules d’Infantil, entre d’altres i que sembla que es farà durant els 
Nadals. 
Projecte 50/50 d’estalvi energètic: L’alumnat ha treballat molt i la meitat del que 
s’ha estalviat serà reinvertit. 
Camins escolars: s’organitzaren tallers amb l’Ajuntament per a visualitzar 
problemes de mobilitat. Es va passar una enquesta i es va plantejar l’accés a 
l’escola pel C/ Pare Bonfill. S’han fet senyalitzacions en forma de llapis i s’ha 
marcat un pas de vianants a la porta però, algunes actuacions que ha fet 
l’Ajuntament fins ara no es corresponen amb el que se’ls va fer arribar. Cal una 
reunió amb la regidoria de mobilitat perquè hi ha problemes que s’han de 
resoldre. 
Per acabar aquest punt, informa d’una proposta de direcció d’una junta de 
vocals d’aula per a reunir-se periòdicament i traslladar els problemes d’aula de 
forma directa. 
 
4. Comptes de tresoreria del curs 2017-2018 
Pren la paraula el comptador per donar compte del resultat econòmic del curs 
2016-2017, que dona un superàvit de  6.822,78 €, ja que les despeses totals 
han segut  206.310,30 €, mentre que els ingressos pugen a  213.133,08 €.  
Aquest és el tercer exercici seguit amb un balanç comptable positiu, segons les 
següents dades que exposa a continuació: 

 

 

Curs 13/14 
-        11.136,01 
€  

Curs 14/15 
           6.371,12 
€  

Curs 15/16 
         11.279,62 
€  

Curs 16/17 
           6.068,36 
€  

 

 

 



 

 

A continuació, detalla, per partides, els ingressos  i despeses del curs: 

PARTIDES INGRESSOS DESPESES 

Quotes    15.440,00 € 
            210,00 

€ 

Subvencions      6.853,51 € 
         9.477,59 

€ 

Activitats  181.352,25 € 
     158.808,55 

€ 

Bancs i devolucions          238,07 € 
         2.772,70 

€ 

Festes i Trobada      2.249,19 € 
         4.394,62 

€ 

Agenda i guarda reunions          179,00 € 
         1.859,63 

€ 

CAPPEV: rifa i samarretes      2.751,00 € 
         2.752,00 

€ 

Donacions i concert      4.070,06 € 
            942,46 

€ 

Secretaria   
       17.406,65 

€ 

Assessories i Mútua   
         1.799,02 

€ 

Obsequis i graduació   1.312,70 € 
Aportació col·legi 
(ordinadors)   

         3.019,00 
€ 

Compra tendals i pancarta   
         1.337,66 

€ 

Fullets informatius 
            114,95 

€ 

Altres despeses   
            102,77 

€ 

TOTAL  213.133,08 € 
     206.310,30 

€ 
 

Respecte a partida de subvencions rebudes,  explica que, 500’00 € 
corresponen a  la convocatòria per a associacions de pares i mares de la  
Generalitat,  i que la resta es rep de la Fundació Educo. Aquesta entitat ha 
atorgat dues subvencions: una de 6.108,51 €, destinada a ajudes per al 
menjador escolar de l’alumnat en dificultat social, quantitat que s’ha transferit  

 



 

 

 

íntegrament al menjador de l’escola,  i una altra de 245,00 €, per a pagar part 
del cost de l’escola d’estiu a aquest mateix col·lectiu. 

Pel que fa a les subvencions concedides corresponen  a la referida donació al 
menjador dels diners rebuts d’Educo, i a  ajudes per a material o activitats a 
l’alumnat en dificultat social, atorgades per l’AMPA a proposta de la 
treballadora social de l’SPE.  Al voltant d’això, recorda l’acord pres en 
l’assemblea de 2016 de destinar totes les donacions i els ingressos  de les 
activitat solidaries organitzades pel col·lectiu Tots som escola a aquestes 
ajudes, de manera que, les quantitats replegades que no es facen servir, 
queden com a romanent per a les ajudes del curs vinent. Els comptes d’eixe 
fons son els següents: 

  Extraescolars 
Material i 

activitats escolars 

Saldo curs 16/17 4.586,45 1.433,78 

Altres donatius 119,66   

Educo 245,00   

Loteria 960,00   
Prorrateig loteria no 
retornada 292,32   

Concert (net) 2.226,44   

Ajudes concedides -2.703,09 -666,00 
Dispon 
ible  
17/18 5.726,78 767,78 
 

A banda de esta quantitat disponible, també es compta amb la quantitat 
procedent del premi  de la loteria de 2016, que el col·lectiu va decidir prorratejar 
en 10 anys, i de la que queden encara 2.338,56. 

En quant a despeses per compra  d’ordinadors per a les aules de  l’escola que 
tenen pissarra electrònica, però no ordinadors per a fer-la servir i dels nous 
tendals per al pati, encara que estava pressupostat prorratejar-les en tres anys, 
els bons resultats de l’exercici  han permés comptabilitzar-les completes 
enguany. 

 



: 

 

 

5. Aprovació del projecte de treball i del pressupost per al curs 2018-2019 

El pressupost sotmés a l’aprovació de l’assemblea es el següent 

PARTIDES INGRESSOS DESPESES 

Quotes 15.000,00 € 250,00 € 

Activitats 165.707,07 € 148.431,36 € 

Bancs i devolucions   3.000,00 € 

Festes i Trobada 2.200,00 € 4.800,00 € 

Agenda i guarda reunions 165,00 € 2.550,00 € 

Secretaria   17.840,58 € 

Assessories i mútua   1.890,00 € 

Obsequis i graduació   1.200,00 € 

Sala AMPA   900,00 € 

Aportacions col·legi   2.210,13 € 

TOTAL 183.072,07 € 183.072,07 € 
 

L’equip de tresoreria l’exposa, indicant que els ingressos s’han estimat ja amb 
les dades d’inscripció en les activitats, i que les bones projeccions han permés 
incrementar les despeses en partides  com ara:  

- l’atenció a l’alumnat durant les reunions a l’escola per tal d’incloure, a més de 
les reunions amb els tutors/es, les sessions formatives de l’escola de pares i 
mares impartida per l’ajuntament, que està en projecte. 

- les festes que tradicionalment organitza l’AMPA (benvinguda, fi de curs, etc.) 

Pel que fa a les despeses bancàries, la tresorera i el comptador han mantingut 
reunions  en bancs amb la intenció de millorar les condicions. No obstant això, 
la possible davallada  de les despeses no s’ha reflectit en el pressupost, per 
que encara no s’ha arribat a cap acord. 

Per últim, la tresorera fa una crida als assistents a col·laborar en les activitats 
de l’AMPA i assenyala la importància de que   l’economia de l’associació siga 
sostenible. 

Es vota el pressupost amb una abstenció i s’aprova per majoria. 



 

 

 

6. Renovació de càrrecs en la Junta Directiva: 
 
La vicepresidenta presenta els candidats dels càrrecs que s’han de renovar: 
- Vocals: María Amparo Sánchez Ferrer, Cristina Ortí Cabanilla, Maya Jiménez 
Sales, Ana Franco, Ángela Intveen Pérez, Natàlia Álvaro Bilbal, Cecilia 
Rodríguez Romero, Sonia Riera Marimón, Isabel Pascual Domingo  Josep Vicó 
Crespo, Domingo Valadez i Patrícia Ferrer. 

Tots i totes són votats per unanimitat. 

Explica, a més, que l’any proper es renovaran la totalitat dels càrrecs de la 
junta directiva. En aquest punt intervenen el comptador i la secretària per a 
comunicar que no es presentaran a la reelecció. 

7. Torn obert de paraules 
Una mare pregunta per la formació en valencià per a mares i pares a l’escola. 
Intervé Carmen per a explicar el contingut de la informació que ja s’ha enviat a 
les famílies. Afegeix que de cara al proper curs s’intentarà aportar alguna altra 
resposta. 
Una altra mare intervé per a queixar-se de la brutor del pati d’esports els 
divendres quan es juga la lliga de futbet. Es comenta que el servei de neteja és 
competència de l’Ajuntament i que els patis només es netegen dos dies a la 
setmana. Aquesta mare també demana la disponibilitat d’un espai per a que els 
germans i germanes dels que juguen a futbet puguen estar donada la prohibició 
per part del personal de neteja de que es faça ús del pati central.  
La presidenta respon dient que parlarà d’aquests temes amb direcció. 
 
Per acabar l’assemblea la vicepresidenta recorda que la junta següent serà dia 
16 de novembre i anima a la participació. 

A les 19:30 la presidenta alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 
aquesta acta 

La secretària         Vist i plau 

         La presidenta 

Aina Sebastián        Pura Requena 

 


