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ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE L'ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL 
COL·LEGI PÚBLIC CERVANTES 25.11.2021. 

ASSISTENTS: 
 
VICEPRESIDENTE: Guillermo Castelló 
TRESORERA: Nuria Borjabad 
VICETESORERA: Criseida Tortosa 
 
VOCALS: 
Alvaro Pià i Andreu 
Andrea Escrivà Viñedo 
Ariel Gardía Ferreiro 
Begoña Martínez Ródenes 
Carlos Tortosa Grobas 
Clara Ruiz Navarro 
Estrella Redondo Arjones 
Fernando Ciscar Poquet 
Geòrgia Naso 
Melanie Davis 
Núria Borjamad Molina 
Jordi Borràs 
Doris Montrós 
Daniel Valera 
SÒCIES/OS: 
Karen Hormazábal 
 

 
El 25.11.2021, a les 17:30, reunits els assistents al Parc Maria Beneyto, es va obrir sessió 
segons ordre del dia que s'acompanya a aquest escrit i que es va desenvolupar segons la forma 
següent: 

 
1. Lectura i, si s'escau, aprovació de l'acta de l'Assemblea ordinària celebrada el 

20.11.2021. 
Lectura de l' acta per part del vicepresident i aprovació de la mateixa per unanimitat. 

 
2. Aprovació del Projecte d'Activitats per al curs 2021/2022. 

Es llegeix pel vicepresident a tall de resum el document i s' aprova per unanimitat. 
 

3. Comptes de Tresoreria del curs 2020/2021 i pressupost del curs 2021/2022. 
La tresorera procedeix a explicar els comptes de tresoreria i el pressupost per al nou 
curs. 

o El gruix del pressupost de l'AMPA és per al personal contractat (2 
treballadores: Merce i Xaro). 

o Hi ha moltes despeses bancàries que s'han aconseguit minorar. 
o No hi ha hagut gaires ingressos com altres anys en relació a les extraescolars. 
o Tampoc hi ha hagut gaires despeses extraordinàries. 
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o La previsió de 50.000 euros en el pressupost és un romanent i una previsió 
futura per si, si s'escau, cal indemnitzar les treballadores de l'AMPA i finiquitar 
l'entitat. 

o Projecte Tots som Escola: projecte per recaptar diners i destinar-lo a l'alumnat 
que presenti necessitats a l'escola (material, sortides, extraescolars, etc.). 

Enguany es proposa una RIFA proposada pel professorat un cop detectades les 
necessitats de l' alumnat per part del claustre. El professorat del centre donarà 
productes típics de les seves poblacions per a la confecció d' una cistella i es vendran 
butlletes per a la rifa. 
Respecte a qui pot accedir a aquesta ajuda, en no estar la treballadora social ja en el 
centre (per canvis normatius des de Conselleria d'Educació) es prendrà la decisió entre 
direcció, tutores/es, treballadores de l'AMPA i l'equip de l'AMPA de Tots som Escola. 

 
4. Es renova els càrrecs de la Junta Directiva: 
 

Vicepresidència: Guillermo Castelló García 
Tresorer: Daniel Valera 
Vicetresorera: Criseida Tortosa Condes 
Secretària: Lucía carralero Alonso 
Vicesecretària: Clara Pons Giner 
 
S'elegeix presidenta: Maya Gimenez 
 
Conjunt de vocals que renoven i que s' elegeixen per primera vegada: 
Alvaro Pià i Andreu 
Andrea Escrivà Viñedo 
Ariel Gardía Ferreiro 
Begoña Martínez Ródenes 
Carlos Tortosa Grobas 
Clara Ruiz Navarro 
Estrella Redondo Arjones 
Fernando ciscar Poquet 
Geòrgia Naso 
Melanie Davis 
Núria Borjamad Molina 
Jordi Borràs 
Doris Montrós 
Karen Hormazábal  

 
5. Precs i preguntes: 
 

Es debaten diferents temes que causen preocupació al centre: poca implicació de les 
famílies, falta de conciliació, el pla pedagògic del menjador, la metodologia d'alguns/es 
dels monitors i monitores de menjador, la renovació de l'equip directiu, un cas d'una 
família que no paga el material escolar en una classe d'infantil,  traslladant a la persona 
que ha plantejat el tema que és responsabilitat del col·legi, etc. 
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Es parla d'elaborar un dossier on es recullin les inquietuds i les deficiències detectades 
per l'AMPA respecte al centre escolar per poder tractar-lo amb l'equip directiu en el 
següent consell escolar. 

 
A les 19:00 el vicepresident aixeca la sessió, de la qual, com a secretària dono fe i 
estenc la present acta. 

 
VºBº El vicepresident    La secretària     

 
 
 

Guillermo Castelló García   Lucía Carralero Alonso    
 
 


