
ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L'AMPA 

Benimaclet, 3 de desembre 2015  

Reunides les sòcies i els socis assistents a l'Assemblea General Ordinària de l'AMPA i d'acord 
amb l'ordre establert en la convocatòria, s'han tractat els següents assumptes i s'han pres els 
acords que es detallen a continuació: 

Assistència: 25 persones. 

ORDRE DEL DIA: 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General anterior.  
2. Presentació i aprovació, si escau, de l’Informe de gestió de la Junta Directiva i del 

Balanç econòmic del curs 2014-2015.  
3. Presentació i aprovació, si escau, de les Línies d’actuacions i del Pressupost de 

l’AMPA per al curs 2015-2016.  
4. Torn obert de paraules.  

 
0.- Presentació 
 
La directora de l'escola, Merxe Jiménez Busselo, aprofita la reunió per a informar-nos a les 
famílies de les qüestions següents: 
 
- Reivindicacions històriques: remodelació i millora d'instal·lacions. Mai no hi havia resposta de 
l'administració i ara sembla que sí, a juliol es va passar un dossier, que va anar a Inspecció. Va 
venir la inspectora i sembla que hi ha disposició per a les remodelacions que cal fer. Almenys per 
a iniciar el procés (sobretot primera planta primària). 
En aquesta remodelació entraria l'habitació per a material esportiu. 
El sostre de la biblioteca també té humitats, també han d'anar venint els tècnics. No s'acaba de 
resoldre. La directora tornarà a insistir. 
 
- També està damunt la taula la qüestió del pati d'infantil, més urgent i més concret. La següent 
passa és que vinga un tècnic i si tot va bé es farà. S'ha avançat una passa respecte d'altres anys. 
Tot i així, encara es trigarà a posar solució. Fins ara, el conserge d'infantil, regava el pati cada dia 
per a que no s'alçara tanta pols. Però ara no pot. Merxe ens trasllada una proposta de les mestres 
d'infantil:   que reguem les famílies mentre no es facen els canvis al pati d'infantil. 
Regar, quant de temps? Pel matí abans de pati, a les 9h. Més o menys una hora.  
No hi ha pla B o reguem o no regarà ningú. 
 
- A l'escola algunes classes volen començar a fer grups interactius, però no ixen famílies per 
col·laborar, calen 10 pares/mares voluntaris que vulguen participar. Una mestra de 1er cicle i una 
de 2on cicle. 
 
- Reagrupaments: la decisió s'havia pres al maig  del curs 2014/2015 i calia fer-la efectiva al juny. 
La directora explica que hi havia molt de dubte i desinformació i per això es va ajornar. La previsió 
per a aquest curs és fer una 1a fase d'informació general i una reunió oberta per a qui es vulga 
informar i vinga a preguntar (1er trimestre o al gener). 2a fase, un període de reflexió (2on 
trimestre) i al 3er trimestre decidir. Explica que és una decisió de claustre i està presa, però no hi 
ha res tancat, depèn del que aporte la comunitat educativa en aquest procés. 
 
Intervencions famílies 
- Un pare pregunta pel criteri per obrir la porta de vidre d'infantil quan plou. Explica el pare que de  
vegades plou molt i no s'obri. I que encara no ha aconseguit saber qui pren la decisió. Merxe 
explica que si plou fort s'obri però que revisaran quan es fa. 
- Un altre pare demana papereres noves per al pati de primària, Merxe explica que s'està 



gestionant a través de l'assemblea de delegats (posar papereres és cosa de l'Ajuntament). 
- Des de l'AMPA es comenta el tema dels pressupostos participatius de l'ajuntament que ara 
mateix estan oberts i es podria aprofitar per demanar aquestes coses. 
Una mare pregunta per les goteres que hi ha a una classe d'infantil. La directora explica que 
també s'està gestionant també. 
 

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General anterior.  
 
Aprovada per unanimitat. 
 
 2.- Presentació i aprovació, si escau, de l’Informe de gestió de la Junta Directiva i del 
Balanç econòmic del curs 2014-2015. 
 
Es fa esment de les activitats que s'han fet durant el curs passat amb motiu de la celebració dels 
35 anys d'escola i dels 25 d'escola en valencià. Durant tot el curs es van fer moltes activitats en 
col·laboració amb la xarxa associativa del barri. 
Es procedeix a continuació a presentar un recull d'activitats. 
 
Eixos de treball fonamentals  
 
1- AMPA, escola Activa 
El curs passat es va configurar la junta directiva. Les juntes solen ser cada primer dilluns de cada 
mes a la biblioteca. Són obertes a la participació dels pares i mares que ho vulguen. Hi ha molta 
feina a fer. 
 
Activitats per a alumnes 
- Col·laboració projecte esportiu de centre. 
- Extraescolars, a banda de les esportives. 
- Escola matinera, multitallers setembre juny, escola estiu. 
- Els divendres del pare català abans es feien, el curs passat no, ara es volen recuperar. Activitat 
lúdica cada trimestre o cada dos mesos. 
- Col·laboració viatge 6è, sempre important, facilita que molts xiquets/es hi puguen anar. 
- Subvencions i ajudes, ha baixat prou però quan n'hi ha es demanen. 
- Publicacions, es fa agenda encara que ja no hi ha subvenció. 
- Reciclatge de llibres a partir de 2on cicle (de 3er) hi havia el projecte RRR, però ara s'està a 
l'espera de veure què passa amb això de XarxaLlibres, que encara no acaba d'estar clar. La 
Comissió reciclatge de llibres tenia un projecte per aquest curs però està congelat fins que no 
s'aclarisca com anirà el XarxaLlibres. 
- Revista Àlatac, revista digital. 
- Plantació arbres als horts urbans. 
 
 
2- AMPA per la participació 
 
- Consell Escolar: representant de l'AMPA al Consell Escolar d'enguany: Anna Monzó. 
- Coordinació amb l' equip directiu. 
- Coordinació amb l' administració. 
- Coordinació amb la xarxa del barri: Benimaclet Viu. 
- Mesa per l'escola pública, composta per entitats del barri, ampes, escoles públiques. Es va 
constituir curs passat. 
 
Es fa una crida a la participació a l'AMPA, hi ha molts projectes per a fer i feina per a totes i tots. 
 
En matèria de comunicació: 
- Blog: ampaparecatala.org, que s'acaba d'estrenar. Hi ha la possibilitat de subscriure's, a banda 
de molts recursos i informació per consultar. 



- Facebook i twitter, continuen en marxa. 
- Festes de l'AMPA: normalment hi ha la de benvinguda i la de final de curs.  
 
- Comissions: 
Comissió audiovisual 
L'objectiu de la Comissió Audiovisual del Pare Català és promoure la importància de 
l'aprenentatge del Llenguatge Audiovisual, tant a l'aula com fora d'ella. 
En un món cada vegada més audiovisual és fonamental que els xiquets i les xiquetes coneguen 
les ferramentes necessàries per a descodificar els missatges que reben a través del cinema, de la 
TV, dels videojocs, la publicitat etc... I es pretén crear un criteri analític al respecte. 
Des de la comissió, a través de les diferents àrees de treball, es treballa tot això participant 
activament en aconseguir incloure l'Alfabetització Audiovisual dins el currículum del centre, i 
alhora s'ajuda a treballar aquests aspectes també a les seues llars. 
Algunes de les activitats que es fan des d'aquesta comissió són: el cinefòrum, es participa en les 
activitats de l'AMPA i es treballa d0ns l'aula. 
Actualment se centra l'activitat am treballar amb les famílies i el professorat amb tallers pràctics 
com el que es va fer fa poc, 'Desmuntant Disney', que es tornarà a fer el proper 9 de desembre, o 
l'escola per a mares i pares centrada en l'audiovisual, que començarà al gener. 
 
Per a fer totes aquestes activitats calen voluntaris i voluntàries que ajuden, cadascú de la manera 
que puga. 
Per a més informació es pot escriure a: audiovisual.parecatala@gmail.com  
I també consultar l'apartat del blog d'aquesta comissió. 
 
Comissió Porta Verda, Acollida 
És la Comissió d’Acollida i interculturalitat del CEIP Pare Català. Està formada per pares i mares 
de l'escola, i va començar a caminar al juny de 2014. 

Objectius: 

- Facilitar i acompanyar l’entrada al col·legi de les noves famílies i promoure espais de diversitat 
cultural des de l'àmbit acadèmic, social i familiar. 

- Promoure i apropar a tota la comunitat educativa l’aprenentatge i l´ús del valencià com a eina 
d’integració. 

Actualment es treballa en la celebració d’activitats culturals on es visibilitzen les diferents identitats 
que conviuen l’escola, i també en la creació de nous espais d’aprenentatge de la nostra llengua i 
el seu ús social, a través de: 

- Parelles lingüístiques en valencià (Campanya 'Fem Parella!'), 
necessitem voluntàries i aprenents! 
- Introduir activitats dins les classes on es visibilitze la 
diversitat de l'escola. 
- Donar a conèixer la nostra escola al barri (a través de les 
associacions de persones migrades). 
- Treballar sobre el pla d'acollida de l'escola (saber quin és, com 
s'aplica, etc...). 
- Donar suport a les famílies nouvingudes per entendre les dinàmiques 
de l'escola. 
 
Contacte:  laportaverda1234@gmail.com	

Per a tot això calen pares i mares que tinguen ganes de treballar, també fan una crida a participar-
hi. 
 
 



- Socis de l'AMPA 
 
 
 

 
2010-2011 

 
2011-2012 

 
2012-2013 

 
2013-2014 

 
2014-2015 

 
Nombre de 
famílies sòcies 
de l'AMPA 
 

 
 
243 

 
 
242 

 
 
239 

 
 
218 

 
 
195 

 
 
Enguany ha baixat molt (195 famílies associades) i no se'n sap el motiu. Tot i així, FAPA diu que 
som una de les escoles amb més participació. 
En tornar de Nadal s'ha pensat de fer un recordatori per a la gent que es volia associar però s'ha 
despistat. 
 
 
3.- AMPA pel valencià 
 
- Enguany no es fa el curs de valencià perquè no hi havia quòrum, tampoc sumant les famílies del 
Carles Salvador. 
- 2014/2015 l'AMPA va rebre el Premi Bloc d'Honor, Octubre, per aquesta tasca. 
- El curs passat es van celebrar els 25 anys línia en valencià al Pare Català, que va coincidir amb 
la lluita per aconseguir i mantenir les 3 línies en valencià a l'escola. 
- Participació a les Trobades d'Escola Valenciana i participació en la CAPPEV en general. 
- Foment de les Parelles Lingüístiques impulsades per la comissió de la Porta Verda. 
 
4.- AMPA per una escola digna 
- Per el que la nostra escola necessita, reivindicació d'unes instal·lacions dignes: 
Lavabos planta baixa. 
Signatures i petició perquè arreglen pati infantil. 
Participació amb FAPA per la calor d'inici de curs de 2014 i 2015. 
 
- Foment de l'abstenció No a la consulta lingüística. 
- Campanya escolarització, coordinació amb l'escola. 
- Proves diagnòstiques, oposició, campanya amb FAPA. 
 
5.- L'AMPA per una escola solidària 
 
Fons Comunitari 
Es posà en marxa el 2014/15 amb 1000€ que venien del curs anterior. Així el curs 2014/2015 ja es 
podia donar ajuda efectiva econòmica i es va poder ajudar a unes 20 famílies, cobrint el 50% del 
material comunitari de l'aula i el 50% de preu d'eixides extraescolars que es fan a l'escola. 
En aquest curs es compta amb un pressupost de 2.500€, quasi s'arribarà als 3000€ perquè manca 
d'incorporar els 3€ d'associar-se a l'AMPA(el 20+3€). 
 
La valoració que es fa de la tasca realitzada des d'aquesta comissió és molt positiva per part de la 
comunitat escolar. Es fomenta la visibilitat d'una realitat que afecta un percentatge massa alt de 
menors i famílies tant al nostre barri com a la nostra ciutat i de la qual ningú no pot estar segur de 
no veure's afectat algun dia. A més, la tasca feta per aquesta comissió ha permès servir de pont i 
trobada entre famílies i d'espai per a la participació i la informació, ha generat una cultura de la 
solidaritat que no estigmatitza. 
 
Nous reptes per al 205/2016: 
 

• Aprendre de les errades, de les aportacions i indicacions rebudes i d'altres experiències. 



• També aprendre la participació: l'equip original de treball del Fons Comunitari Escolar era 
de 5 pares i mares, després de 2 anys de treball. Ara només hi ha 3 i per tant es fa una 
crida a la participació d'aquelles persones que vulguin aportar en aquest àmbit. 

• Sistematitzar la coordinació més fluïda família-fons-professorat a través de 4 responsables 
diferents per cicles, i també la gestió i el treball intern. 

• Llegir la realitat i els canvis al nostre voltant per a evolucionar. Per exemple fer arribar més 
i millor la informació a les famílies que més ho necessiten. Tant les ajudes per a llibres 
(XarxaLlibres i altres), que han començat aquest mes per primera vegada, com 
l'abonament social de la EMT, la gratuïtat en els poliesportius per a associacions i menors, 
etc... 

• Continuar generant recursos econòmics. Es va començar amb 20 famílies sol·licitants 
d'ajuda i enguany en són 43. Per tant cal treballar en seguir alimentant el fons per a tenir 
recursos i cobrir aquestes necessitats.  

 
- L'Horta és futur. 
 
Participació en les al·legacions per a oposar-se al PGOU, que finalment es va paralitzar. 
 
Balanç econòmic curs 2014/2015 
 

 
3.- Presentació i aprovació, si escau, de les Línies d’actuacions i del Pressupost de 
l’AMPA per al curs 2015-2016.  

 
 
Per aquest curs es planteja seguir treballant en les mateixes línies: 
 
1.- AMPA per una escola activa 
- Continuar vetllant per extraescolars. 



- Participant al Projecte Esportiu de Centre. 
- Continuar responent a la demanada de suport del centre per a facilitar viatge de fi de curs i altres 
iniciatives. 
- Continuar demanant totes les subvencions a les que podem accedir. 
 
 
2.- AMPA per la participació i la solidaritat 
Consolidar les línies de treball de les comissions. 
 
A banda es presenta enguany una nova comissió 
 
Comissió l'Escola que volem: busca fer de l'escola un espai en què tota la comunitat puguem dir 
com és l'escola que volem, en un àmbit més acadèmic, compartir el debat enriquidor sobre les 
maneres de concebre l'aprenentatge, l'ensenyament que volem... 
És un grup de mares i pares molt interessat en mètodes pedagògics alternatius. Així com la nostra  
escola és pionera en molts àmbits, podria ser-ho també en mètodes pedagògics que hores d'ara 
es considera  que funcionen millor que altres que ja existixen. 
La comissió es reuneix els divendres des del curs passat. Si algú hi està interessat pot contactar-
hi a través de l'AMPA o del blog de l'AMPA, en l'apartat de la comissió hi haurà el correu. 
 
En aquests moments la comissió està en converses amb l'escola i consell escolar, la idea és 
treballar junts en alguns àmbits, compartir espais, fer comunitat educativa. L'objectiu és 
proporcionar recursos: activitats, metodologia, pensaments, reflexions... per a que qui vulga tinga 
les ferramentes per a treballar i la comissió ser-ne el suport. 
Per això s'enceta un seguit de xerrades, seminari obert per a qui vulga. Posant a l'abast 
pedagogies que estan de banda del xiquet. La primera serà al gener amb Dino Salinas, vicedegà 
de Magisteri de la UV. 
 
*Anna demana des de la junta de l'AMPA que sempre siga una sola persona de cada comissió la 
interlocutora amb el centre.  
De la Porta Verda també comenta que quan hi ha poca gent no pot ser sempre la mateixa. 
S'acorda intentar que la comissió estiga coordinada i que siga la mateixa, si no pot ser doncs no. 
 
També fomentar la participació a través de la nova web de l'AMPA més accessible per a tots: 
ampaparecatala.org  
 
 
3.- AMPA pel valencià 
Continuar donant suport a les iniciatives que fomenten l'ús del valencià a l'escola (suport a les tres 
línies en valencià, participació a les trobades, agenda...) 
 
4.- AMPA per una escola digna 
Mantenir l'alerta i les mobilitzacions i gestions en la reivindicació d'unes instal·lacions dignes.  
 
Pressupost per al curs 2015/2016 
 



 
 
4.- Torn obert de paraula 
 
 
- Darreres informacions sobre XARXALLIBRES 
 
Resum de la persona de l'AMPA que va anar a la reunió convocada a través de FAPA per a 
informar del programa el 2 de desembre 2015.  
El procés encara no ha arribat a junta de govern. Es preveu que aniran operatius a les escoles, 
caldrà habilitar un espai. Es recollirà la documentació. El dia que ens toca al Pare Català és el 29 
de gener, documentació necessària: 
  
DNI Pare, mare i llibre família 
factura amb el detall de llibres, factura o tiquet 
 
I després es farà llistat provisionals d'admesos, abans de fer el pagament. 
 
Hi ha un poc de descontrol. No acaba d'estar clar com gestionar-ho. 
Es considera que si ve un administratiu a l'escola pot ser un poc caòtic. Caldria estar preparats per 
exemple que algú de l'escola (famílies) presente documentació o.... 
Es comenta també sobre les ajudes infantil, la informació ha arribat molt justa i també hi ha 
confusió.  
 Pel que fa a XarxaLlibres des de l'AMPA es parlarà amb l'escola per a veure com s'ha de fer la 
recepció de l'administratiu que ha de gestionar la documentació, i tot el procés en general. 
 
- Sobre la qüestió de regar el pati que ha plantejat la directora:  
Es veu una qüestió polèmica. 
Què fem? 
Demanar la substitució de Jose Maria i que ell es pose de baixa? 



Fer una campanya de pressió? Premsa? 
Pagar algú amb el romanent i que regue? Després li passem la factura a Conselleria? 
Això es pot allargar no per manca de voluntat però si per manca de recursos. 
S'informa que l'escola també té romanent. 
Caldria explicar a Conselleria  que anem a fer això, que podem esperar pagant una persona però 
que després els passarem la factura. A l'interlocutor. 
 
Des de la junta es comenta que hi ha altres coses pendents de les instal·lacions: projecte de 
remodelació de la planta baixa, des del 2008, és un projecte que estava ja aprovat. 
Potser caldria que hi haguera un grup de persones que es dedicara a això, a gestionar els espais i 
fer el seguiment, reivindicar etc... 
 
Infantil mal acabat, primària abandonat, deia la pancarta fa uns anys. 
 
Es comenta de no oblidar d'enviar per escrit a qui pertoca el que anem a fer. Això es té en compte. 
 
També es podria demanar a l'Ajuntament, que s'encarrega de manteniment, que arruixe. 
Es decideix que es demana a l'escola que demane a l'Ajuntament que s'encarregue d'arruixar el 
pati, si això no és possible, que l'escola, amb el romanent de què disposa, contracte a algú 
provisionalment fins que s'arregle el pati. Si tampoc no és possible, recaurà el fet en l'AMPA. 
En tot moment es mantindrà a Conselleria informada sobre el que es fa mentre esperem que vinga 
el tècnic i s'informarà que esperem també que Conselleria es faça càrrec de la despesa que 
suposarà que algú faça el manteniment mentre no es resol. 
Si això s'allarga, es comenta la possibilitat de cercar el ressò en premsa.  
 
19.24 acaba la sessió  


