
 

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I 

PARES D’ALUMNES DEL COL·LEGI PÚBLIC CERVANTES 13.11.2019 

ASSISTENTS/ES: 
 
PRESIDENTA: Pura Requena 
VICEPRESIDENTA: Carmen Poyatos 
COMPTADOR: Manuel García Fort 
TRESORERA: Nuria Borjabad 
SECRETÀRIA: Aina Sebastián 
 
VOCALS: 
Mª José Bono 
Doris Monrós 

Sonia Riera 
Domingo Valadez 

Josep Vicó 
Isabel Pascual 
Nuria Almarza 

Estrella Melero 
Cristina Ortí 
SÒCIS/ES: veure llistats adjunts 

 
El 13 de novembre, a les 17.30, reunits els assistents al pati d’Infantil 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: 
 
Intervé la Presidenta, Pura Requena, que dóna la benvinguda a l’assemblea i 
presenta les persones membres de la junta a les quals agraeix la seua 
dedicació. A continuació reivindica el caràcter festiu de l’assemblea anual i 
manifesta la sensació compartida pels membres de la junta d’estar desbordats. 
Explica que l’AMPA és responsable de gestions que requereixen molta 
implicació i agraeix la presència de totes les persones assistents perquè és 
senyal que volen col·laborar. Seguidament, procedeix a enumerar algunes 
d’aquestes gestions: escola matinera, extraescolars de menjador i vesprades, 
participació en les trobades, concert solidari, festa de fi de curs, beques i 
ajudes, etc. A banda, recorda que hi ha faenes puntuals com la instal·lació o 
retirada de l’envelat, la decoració de les festes...i anuncia que es passarà un 
full per a que s’apunte qui vulga implicar-se en alguna activitat. Un soci (Jorge, 
s’ofereix per a les Trobades. 
En aquest punt, intervé Javier Molinero per a explicar que va a crear una 
LLISTA DE DIFUSIO de whatsApp que incorporarà persones voluntàries al que 
rebotarà tasques concretes que li puga suggerir la junta per a que qui vulga 
s’oferisca i ell puga traslladar el seu contacte a la junta. 
 



1. Lectura i, si escau, aprovació de l'acta de l'assemblea ordinària del 8 de 
novembre de 2019 
S’aprova l’acta per unanimitat 
 
2. Memòria d'activitats del curs 2018-2019 i propostes per al curs 2019-
2020 
 Pura comenta la memòria que inclou, a banda de les activitats ja esmentades, 
un projecte emblemàtic que és el de mares i pares comensals. Anuncia que 
farà arribar la memòria per correu electrònic a les persones associades, 
s’aprova per unanimitat i s’adjunta com a document número u a aquesta acta. 
 
 
3. Renovació de càrrecs de la Junta Directiva 
Intervé la Vicepresidenta, Carmen Poyatos, i explica que el 15 de setembre 
s’ha de publicar la convocatòria per a la renovació dels càrrecs de la junta i,que 
com eixa data és molt precipitada,  de forma excepcional i amb el vist i plau de 
l’assemblea, ofereix la possibilitat de que qui vulga, presente la seua 
candidatura durant l’assemblea. 
Es procedeix a nomenar les candidatures presentades: 
 
Presidenta: Pura Requena 
Vicepresidenta: Carmen Poyatos 
Secretària: Lucía Carralero 
Vicesecretària: Clara Pons 
Tresorera: Nuria Borjabad 
Comptadora: Criseida Tortosa 
 
Vocals: Georgina Naso, Álvaro Pià, Amaya Rey, Clara Ruiz, Carlos Tortosa, 

Doris Monrós, Estrella Melero, Maria José Bono  Ariel García Ferreiro, 

Guillermo Castelló García, Belén Canos Gandía, Andrea González Capella, 

Javier Molinero, Mar argente, Fernando Císcar, Jordi Borrás i Rosa Simó. 

Totes les candidatures són aprovades per unanimitat. 

Continua Carmen amb les necessitats que s’han de cobrir: 

 Dissenyador/a gràfic 

 Pla d’evacuació de l’AMPA, s’oferix Ignacio Sirera 

 Contacte amb FAMPA, s’oferix Belén Canós 

 Gestió de la pàgina web 

 Influencer que entenga que és noticiable, vehicule informació de 

l’escola i la faça atractiva. 

 Ajudes i subvencions 

 Festa de Nadal i reis 

Recorda, a més, que la Presidenta no renovarà el proper curs. 



 



Intervé Isabel per a dir que hi ha idees que no prosperen per falta de persones 

voluntàries i que les iniciatives individuals que són molt motivadores i que 

podrien ser senyes d’identitat de l’escola sovint, no es materialitzen. Es recorda 

que la materialització dels projectes sol ser lenta i Estrella Melero afegeix que, 

sovint, els projectes que s’enceten els gaudeixen no els propis fills i filles si no 

generacions següents. 

Intervé Sònia Riera i exposa el que implica col·laborar en Escola Valenciana: 

concursos de fotografia, literaris, reunions ...a banda del taller del dia de les 

Trobades. 

Pel que fa a la biblioteca tutelada es recorda que en la darrera junta ja es va 

presentar una voluntària per a coordinar-la però que no podrà fer-ho fins 

després de gener. 

També s’explica en què consisteix el concert solidari (buscar un grup que actue 

de forma altruista, la il·luminació , el servei de begudes...) i el projecte Ligaba-

Beyene d’agermanament amb una escola d’Etiòpia i que ha servit per a cobrir 

necessitats d’aquella escola i pera establir vincles mitjançant correspondència 

entre l’alumnat d’ambdues escoles. 

Josep Vicó comenta que pot ser la gent nova vol col·laborar i no sap en què i, 

per tant, cal veure la memòria i el llistat d’activitats. 

Clara Ruiz proposa fer un mural a l’entrada amb l’explicació breu de les 

activitats per a que la gent s’apunte perquè cal evitar que sempre 

s’encarreguen les mateixes persones i, alhora , fer més escola. S’aprova la 

idea que s’haurà d repensar per a tenir present la protecció de dades. 

4. Comptes de tresoreria del curs 2018-2019 i aprovació del pressupost 
per al curs 2019-2020 
 
Intervé Manolo García per a presentar la memòria econòmica que s’adjunta 
com a document número dos a aquesta acta i que és aprovada per unanimitat. 
 
5. Torn obert de paraules 

Nuria Borjabad explica en què consisteix el projecte Tots som Escola i recorda 

que tota la recaptació de la loteria de Nadal que ven l’AMPA junt la del concert 

solidari es destina a les ajudes que el projecte ofereix. 

Per acabar, Domingo Valadez insisteix que cal gestionar el concert i s’ofereix 

Carlos Barrantes. També recorda la necessitat de tornar a fer funcionar la 

biblioteca tutelada que ajuda a fer deures alumnat amb dificultats, en 

coordinació amb els/les mestres a l’acabar l’horari escolar, i que està 

paralitzada per falta de persones voluntàries, a aquesta tasca es ofereixen 

Andrea González y Gloria. 

 



A les 18:30 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 


