Acta de l'assemblea ordinària de l'AMPA CEIP Antonio Armelles
Dijous, 14 de desembre de 2017
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Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
Informe de la Junta Directiva.
Eleccions al Consell Escolar.
Reforma Integral del CEIP Antonio Armelles.
Festa de fi de curs de l’AMPA 2018.
Festival de Nadal del col·legi.
Torn obert de paraules.

Essent les 19.15 h, comença l'assemblea.
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior.
El vocal Ángel Portolés, en substitució momentània del secretari, llegeix l'acta de la sessió anterior.
S'aprova per assentiment dels presents.
2. Informe de la Junta Directiva
El president, Pascual Ramos, explica que enguany tenim 243 socis i recorda que el termini per ferse soci és el 31 de desembre, data a partir de la qual, qualsevol sol·licitud s’haurà d’estudiar, i la
quota en eixos casos serà de 30 € per família i no de 20.
Així mateix, detalla el desenvolupament de les activitats extraescolars, i destaca la bona resposta a
les activitats de cuina, teatre i futbol-sala. En total, 338 xiquets estan participant enguany a les
extraescolars, i a banda, 39 acudeixen a l’escoleta matinera i/o vespertina amb l’empresa Sagals. En
les extraescolars, amb un total de 8 empreses i el Patronat d’Esports, es fan escacs, art creatiu,
ciència creativa, cuina creativa, tabal i dolçaina, anglès, patinatge, ball modern, funky, robòtica,
càlcul mental, fútbol sala, teatre i diversos esports.
A continuació, Ramos detalla la participació de l’AMPA en diverses activitats solidàries, com el Dia
de la Banderita de Creu Roja, o la recollida de roba i sabates usades per a la Fundació Glorr. Així
mateix, destaca el magnífic resultat de l’escola d’estiu organitzada per Sagals i explica que es vol
continuar oferint aquest servei durant tots els períodes de vacances del curs escolar. Per aquest curs,
s’ha proposat que l’empresa Iocum organitze les de Nadal, Magdalena i Pasqua, i així ha estat
aprovat pel Consell Escolar del centre.
Ramos recorda també que està previst col·laborar amb el centre en les activitats de Carnestoltes i
Magdalena, així com organitzar al mes d’abril la IV Festa del Llibre, per a la qual es demanen
voluntaris i col·laboradors. D’altra banda, explica que s’ha comunicat a tots els socis el procediment
de participació a la cavalcada infantil de Magdalena, així com per a l’Ofrena de Flors a Lledó, i
recorda que només els socis poden participar en aquests actes.

3. Eleccions al Consell Escolar
El president explica que a les recents eleccions al Consell Escolar (23 de novembre) es van rebre
273 vots i van ser triats Sara Fabregat, Ángel Portolés, Alberto Guardiola i Teresa Beltrán, que
s’uneixen a la resta de membres ja existents. Des de l’AMPA, Ramos agraeix el seu compromís.

4. Reforma integral del CEIP Antonio Armelles
En el tema de les obres, alguns presents pregunten per com es distribuiria l’alumnat durant les
obres. Esther Hueso indica que el regidor Porcar va indicar que probablement s’aprofitaria el pati
per posar-hi barracons temporals i que en tot cas, els estudiants no se separarien dels seus grups
originals, siga amb barracons o amb desplaçament temporal (i busos) a altres edificis públics. Però
el president indica que les obres efectives no arribarien, en tot cas, fins l’any 2020.
5. Festa de fi de curs de l’AMPA 2017-2018
Pascual Ramos destaca l’èxit de la festa fi de curs 2016-2017, amb la introducció de jocs d’aigua.
Recorda els requisits necessaris per tornar a fer la festa a l’escola i proposa per part de la Junta la
continuïtat de la festa al pati del centre de Primària, a partir de l’èxit de les 2 edicions anteriors.
Afegeix Ramos que se sol·licitarà al Consell Escolar i hi ha acord general en fer la festa un dissabte,
en concret l’endemà del retorn dels estudiants de 6è de la seua excursió de fi del cicle educatiu.
Finalment, Portolés demana la presentació de voluntaris per ajudar, atès que, com recorda Ramos, la
festa comporta prou feina d’organització.
6. Festival de Nadal del col·legi
Pascual Ramos
Alguns assistents pregunten per què no es pot fer el festival al pati, en lloc de fer-ho al Poliesportiu
Ciutat de Castelló, que només porta dos anys acollint aquesta activitat. Esther Tomás explica que fa
una setmana i mitja, davant els rumors, la Junta de l’AMPA va demanar explicacions i les que va
rebre van ser rebutjades per la Junta, demanant que es reconsiderara el tema.
Alberto Guardiola explica que el procés passa per uns professors que proposen com fer el festival, i
la proposta arriba al claustre, i s’aprova o no.
Esther Tomás recorda que en cap reunió s’ha parlat d’aquest tema anteriorment, i el secretisme ha
imperat.
Una mare explica que en una classe de 6è es va dir fa un mes que no hi hauria festival, i es debat
intensament sobre les raons del centre.
Ramos proposa fer una recollida de signatures de pares i mares, i per assentiment es decideix
prendre aquesta acció. En l’escrit es demanaria al centre una reunió col·lectiva de pares i mares amb
Direcció i en funció del resultat de la reunió es decideix si traslladar-lo a Conselleria, de cara a les
activitats pendents del pròxim curs. S’aprova la proposta per assentiment.
D’altra banda, quant a la festa de Carnestoltes, Ramos explica que des de l’escola s’està plantejant
la necessitat de voluntaris per tallar els carrers perquè la Policia no pot cobrir totes les escoles per
aquesta tasca. Encara no se coneix la data definitiva i quan la Junta tinga detalls, informarà els pares
i mares.
Ramos recorda que és important que s’incorporen pares i mares a la Junta, perquè enguany acabaran
a l’escola els fills i filles de tres dels membres actuals, de manera que l’any vinent hi romandran
només 4 dels membres actuals. Fa una crida a la participació per evitar que la falta de participació a
la Junta de l’AMPA esdevinga un problema greu per a l’activitat de l’associació.

7. Torn obert de paraules
No hi ha torns de paraula sobre més temes.
I sense més assumptes a tractar, a les 20.38 h es dóna per tancada la sessió, de la qual cosa com a
secretari, dóne fe.
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