Acta de l'assemblea ordinària de l'AMPA CEIP Antonio Armelles
Dijous, 8 de juny de 2017
1.Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior
2.Aprovació de les despeses del curs 2016-2017
3.Presentació i aprovació, si escau, del pressupost per al curs 2017-2018
4.Aprovació de la quota de soci/a per al curs 2017-2018
5.Informe de la Junta Directiva
6.El nou model col·laboratiu de l'AMPA
7.Torn de paraules
Essent les 19.20 h, comença l'assemblea.
1.Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior.
El president, Pascual Ramos, llegeix l'acta de la sessió anterior. S'aprova per assentiment dels
presents.
2.Aprovació de despeses del curs 2016-2017
3.Presentació i aprovació, si escau, del pressupost per al curs 2017-2018
La tresorera, Lucía Barreda, presenta el pressupost del curs 2017-2018.
S'aproven les despeses del curs que és a punt de finalitzar i així mateix, el pressupost del curs 20172018, amb un únic punt de debat: alguns assistents demane una assignació pressupostària superior
als 28 € consignats per a Magdalena, atesa la participació de molts xiquets i xiquetes de l'escola.
Finalment es decideix comentar aquest punt concret a la propera assemblea d'inici de curs. En
aquest punt, així mateix, es comenta la possibilitat de donar algun altre tipus d'obsequi, diferent dels
tradicionals caramels.
4.Aprovació de la quota de soci/a per al curs 2017-2018
Es decideix per unanimitat dels presents mantenir la quota de soci en 20 € per família, i així mateix
posar com a data límit per a la inscripció de socis el 31 de desembre, a partir de la qual i com l'any
passat, la inscripció seria possible només previa deliberació de la Junta de l'AMPA i en cas
afirmatiu, la quota seria de 30 €.
5.Informe de la Junta Directiva
El president llegeix l'informe de la Junta i indica que enguany s'han associat a l'AMPA un total de
237 famílies. En activitats extraescolars han participat un total de 268 xiquets i xiquetes, i en
l'escoleta matinera-vespertina, 60 alumnes.
Ramos desgrana activitats com el Dia de la Banderita de Creu Roja, la recollida de roba i sabates
usades per la Fundació Glorr, o la recollida de joguets usats, que enguany no es va realitzar però
igualment es van lliurar joguets sobrants d'anteriors campanyes a la Fundació Punjab.
A continuació, Esther Tomás exlica la situació de les escoletes de vacances: enguany només ha eixit
la d'estiu, no les de Nadal ni Magdalena, per manca de xiquets inscrits. A l'estiu, explica, hi ha
garantida escoleta a l'Armelles per a tot l'estiu, del final de les classes del curs 2016-2017 fins a
l'inici del curs 2017-2018, atès que s'han inscrit ja 65 xiquets per a les setmanes finals de juny, 85

per a la primera quinzena de juliol, altres 65 per a la segona quinzena, i quasi totes les setmanes
d'agost hi haurà 10-12 xiquets; finalment per al setembre també s'ha sobrepassat el mínim exigit.
D'altra banda, Tomás proposa reprendre la idea de fer una coordinació de les escoletes (Nadal,
Magdalena, Pasqua) per escoles del barri, per tal d'assegurar que almenys una escola del barri dóne
eixe servei per a les famílies que ho necessiten.
Una mare assistent pregunta per l'escoleta d'estiu del CEIP Estepar, i Tomás explica que és l'escola
triada per l'Ajuntament per acollir al barri l'escoleta municipal.
Ramos reprèn la paraula per explicar el balanç de les activitats de Magdalena, i a banda d'indicar
que hi ha hagut menys voluntaris per a controlar als xiquets i xiquetes al Pregó Infantil, hi ha hagut
un punt negatiu quant a l'incompliment de l'obligatorietat que els voluntaris portaren indumentària
tradicional. Segons ha comunicat el regidor Enric Porcar personalment, la Junta de Festes prendrà
les decisions necessàries per evitar aquestes situacions.
Davant algunes preguntes sobre la mecànica del Pregó Infantil, Pascual Ramos explica que ha
d'haver un pare o mare voluntari per cada 8 xiquets com a màxim, i així mateix, l'obligatorietat de la
indumentària tradicional. Així mateix, informa que finalment, i contra allò indicat a l'acta de
l'assemblea anterior, la Junta de Festes no va augmentar la ratio de participants d'acord amb el
nombre d'alumnes de cada escola, mantenint el màxim en 50 xiquets i xiquetes. Finalment, explica
com a novetat de la Magdalena 2017 que a l'Ofrena de Flors a Lledó també es va demanar
autorització per als xiquets.
Passa Ramos a informar sobre el desenvolupament de la tercera Festa del Llibre, realitzada a finals
d'abril i dedicada enguany a la poesia de Miquel Peris, poeta del Grau i Fill Predilecte de Castelló,
en el centenari del seu neixement. D'altra banda, indica que hi van assistir els regidors Enric Porcar,
Patricia Puerta i María España, i destaca la creixent col·laboració a la Festa de les empreses del
barri. Finalment, informa que es va comunicar al centre que amb la seua col·laboració i amb les
idees que des del professorat es poguera oferir es podria fer una gran festa de tota la comunitat
educativa, al voltant del llibre. En aquest punt, Tomás insisteix en què es va oferir al professorat la
possibilitat de fer tallers, etc.
A continuació es parla de la jornada contínua. La vocal Rosa Salvador recorda el procés seguit, amb
la comissió formada per professorat d'Infantil i Primària encarregada de preparar el projecte
específic a l'escola. Així mateix, recorda les esmenes presentades durant el procés i al Consell
Escolar, ja plantejades en part a l'assemblea anterior de l'AMPA, que va comptar amb la participació
de la professora Isabel Argos en nom de l'escola.
Salvador i Ramos expliquen que els dubtes plantejats pels pares i mares no es van resoldre al
projecte definitiu presentat al Consell Escolar, que va decaure al no arribar als 2/3 de vots afirmatius
al Consell, impedint així que el procés arribara a la seua darrera fase, la votació dels pares i mares
de l'escola. Així mateix, Tomás recorda la negativa del claustre a acceptar a pares i mares a la
comissió, així com el rebuig a la major part de peticions de millora presentades. Explica Tomás que
només es van acceptar millores formals, en part per manca de temps material, atès que només es va
acceptar la participació de pares i mares a la darrera fase de l'elaboració del projecte.
Ramos recorda que l'AMPA va estudiar diferents projectes per tal d'aportar millores argumentades, i
buscant les millors condicions horàries per a l'alumnat de les diferents edats, amb descansos
suficients i hores adients per a esmorzar i dinar. D'altra banda, Tomás afegeix que es van fer
suggeriments de millora també quant al menjador, aprofitant el procés obert pel debat de la jornada
contínua, però tampoc van ser acceptades. Així mateix, Tomás també recorda que un obstacle

addicional era la impossibilitat de posar extraescolars organitzades per l'AMPA abans de les 17 h.
Ximo Górriz intervé per a recordar el nivell d'enconament que es va assolir durant els dies
posteriors a la votació al Consell Escolar, que en alguns casos van arribar als insults als
representants dels pares i mares al Consell Escolar i a la Junta de l'AMPA.
Ramos destaca que moltes persones van apostar per la jornada contínua pels seus interessos i van
acusar als membres de la Junta de l'AMPA de votar contra la jornada contínua, quan en realitat es va
treballar, analitzar i finalment rebutjar un projecte concret, perquè l'AMPA representa tant als pares
als quals els convé la jornada contínua com als qui no.
Tomás recorda que el procés va començar al mes de maig de l'any passat i en la seua evolució, va
ser molt diferent a l'inicialment promès.
Quant a XarxaLlibres, Ramos indica que ha passat a gestionar-se directament per l'escola i
Conselleria, i hi afegeix que el Consell Escolar ha aprovat la normativa on es regulen les condicions
per a la participació en el programa. L'AMPA només col·labora en la mesura que l'escola ho
sol·licite, d'acord amb aquest model. L'alumnat que va participar al programa l'any passat no ha de
presentar cap sol·licitud nova, segons explica Esther Tomás, qui recorda el procés per a la devolució
de llibres.
Una mare de xiquets de 1er de Primària explica que a la seua classe van haver de pagar part del
llibre de Religió i pregunta si s'ha de tornar, i Tomàs li respon que haurà de passar amb el llibre
perquè ho comproven però no l'haurà de tornar. Així mateix, indica que a partir de 3er, els llibres
s'han de tornar completament i correctament esborrats. I quant als que vulguen inscriure's per
primera vegada a XarxaLlibres, Tomás informa del procediment establert per Conselleria.
Pel que fa a la festa de fi de curs, es recorda que tindrà lloc al pati de Primària el dissabte 17 de
juny. L'accès al centre serà només per alumnes i familiars, s'evitarà el consum de begudes
alcohòliques i tabac, i finalment, es limitarà la música fins a les 24 h, i no s'hi allargarà molt més.
Tomás explica que, com que tot ha de passar ara per Consell Escolar, la festa també es va aprovar al
Consell. Es demana col·laboració a tots i totes els assistents.
Davant una pregunta, s'explica que la festa es fa dissabte i no divendres perquè el dia anterior
arriben els xiquets i xiquetes de 6è de la seua excursió fi de cicle.
5.El nou model col·laboratiu de l'AMPA
Ángel Portolés fa breument el recordatori de la necessitat de col·laboradors per organitzar qualsevol
activitat, i en aquest sentit torna a recordar que només es faran les activitats que compten amb el
recolzament de col·laboradors.
D'altra banda, proposa que amb els remanents del pressupost es puguen fer uns “pressupostos
participatius”, a través dels quals els socis i sòcies puguen decidir en què invertir aquests diners. En
aquest sentit, parla de possibles projectes amb el barri, artístics, contacontes... I per assentiment,
s'aprova
7.Torn de paraules
No hi ha torns de paraula sobre més temes.

I sense més assumptes a tractar, a les 21.05 h es dóna per tancada la sessió, de la qual cosa com a
secretari, dóne fe.
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