
 
 
ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA 
11 DE DECEMBRE DE 2020 
 
L’assemblea es celebra de manera telemàtica amb una assistència de 23 persones. 
Comencem a les 17:40h i acabem a les 19:50 

 
 
 
ORDRE DEL DIA 
1. Lectura de l’acta anterior. 
S’aprova l’acta anterior sense cap esmena. 
 
2. Presentació de l’AMPA funcionament i comissions que la conformen. 
Es realitza una breu presentació del funcionament de l'Ampa per a les famílies que s'apropen per primera 
vegada a l'associació, aprofitem aquest moment per a realitzar una ronda de comissions on cada 
representant explica el funcionament d'aquesta, quantes persones hi ha implicades actualment i en què 
estan treballant. 
 

Les comissions actuals i les seues accions serien: 
 
Comissió de comunicació: Fer arribar a les famílies treballs i tasques que s'estan fent des de l'AMPA i 
trobar i mantenir les vies necessàries per una comunicació i interacció el més fluid possible. Manteniment i 
creació de la pàgina Web, xarxes i digitalització de les subscripcions de socis a L'AMPA. 
En aquesta comissió Josevi també s'encarrega de la gestió i comunicació amb la ruta privada del bus 
València-Benifaraig. 
 

Comissió de festes: s'encarreguen d'organitzar i gestionar tot el que té a veure amb les diferents festes que 
es realitzen des de l'AMPA dins i fora del col·legi: festa de benvinguda, Nadal, primavera, Trobades, final de 
curs... 
 

Comissió de menjador: actualment és una comissió que es troba una mica parada pel tema Covid i la 
manca de possibilitats, però s'encarreguen de pensar com acompanyar les festes amb menjar saludable, 
realitzar un acompanyament del menjador escolar i les possibilitats junt amb Justícia Alimentaria ( amb 
menjar més saludable i de proximitat). 
 

Comissió de llibres i serveis: porta l'assegurança, la creació d'agendes i la compra dels llibres de text 
especialment per al cicle infantil i primer cicle de primària. 
 

Comissió Covid: és una comissió creada enguany per mirar de quina manera es pot ajudar al centre i quines 
són les seues necessitats. Sergio, que es el pare encarregat d'aquesta comissió ens informa que el cole té 
una partida econòmica per a gastar en aquest tema, però que no vol fer cap gasta urgent perquè ha de 
durar-los per a tot el curs acadèmic. Es planteja la possibilitat de comprar medidors des de l'AMPA, per tal de 
arribar a totes les classes seria necessari comprar 18 medidors, es vota i es decideix que estem disposats a 
fer aquesta inversió des de l'AMPA, però que l'escola s'ha de comprometre a establir un protocol d'ús 
d'aquests. Sergio es reunirà amb Jaume i plantejarà la possibilitat que nosaltres comprem 9 i ells compren 
els altres 9, sent conscient que podríem arribar a comprar els 18, però haurien de comprometre's a invertir 
els diners de la partida en alguna millora pel centre. 



 
Com que ens ha arribat informació que els banys es troben en molt mal estat, podria ser una opció que es 
comprometeren a gastar en aquesta millora, de totes maneres des de l'AMPA s'encarregaran Olga i Victoria 
d'anar al centre a prendre fotos de l'estat actual dels banys i realitzar escrit conjunt amb el col·legi perquè es 
produïsquen les millores necessàries fent una demanda a l'ajuntament i a Conselleria. 
 
3. Posada en comú dels resultats de l’enquesta de la comissió de menjador. 
 
Participen en l'enquesta 135 famílies i de totes les respostes es fa un aprovat sobre 5 de l'empresa del 
menjador. Destacar diversos punts de demanda que es repeteixen en les enquestes són que les famílies 
no estan contentes amb tants canvis del menú sense ser informades i que els agradaria un millor ús de l'APP 
i que feren fotos dels diferents menús. 
La comissió de menjador es compromet en fer un missatge on s'informe a totes les famílies per escrit dels 
diferents resultats de les enquestes. 
 
4. Necessitat de conformar una comissió d’extraescolars per a poder ofertar-les enguany i els 
cursos venidors. 
 
Es presenten Rocio i Olga com a voluntàries per ajudar en aquestes tasques, però es necessitaria una 
persona encarregada, com que enguany és un tema molt complicat se n'aniran buscant candidats que 
puguen agafar aquest rol, és una feina que s'ha de començar a gestionar des d'abans de l'estiu. 
 
5. Aprovació dels comptes de l’AMPA pel curs 2020-2021. 
Juan Dàmaso comparteix els comptes per l’any que ve després de demanar a totes les comissions que facen 
propostes amb les idees que tenen per a aquest curs. S’aproven i es poden consultar adjuntes al final 
d’aquesta acta. 
 
6. Canvi del càrrec de secretària. 
No es presenta cap candidatura a aquest lloc i per tant continua com a secretària Silvia González Echarri, fins 
que isca una persona interessada o es torne a revisar d’ací a dos anys. 
 
7. Torn obert de paraula. 

Es planteja el tema del banc dels aliments, Ainhoa podria encarregar-se dijous o divendres, el col·legi està 

informat i som conscients que no es pot entrar al centre. 



INGRESOS: REAL

8610,07
4645

8034,2
3060

24349,27

GASTOS: PREVISIÓN
COMUNICACIÓN

100
60

160
ECONÓMICA

300
300

FIESTAS
0

1200
400

1400
500

3500
MEJADOR

150
150

SERVICIOS
850

8034,2
3697,13

12581,33
GENERAL

250
300
550

COVID
5000
5000

22241,33

2107,94

Benifaraig, 09 de diciembre de 2020

Remanente a 30/06/2020
Cuota 
Libros
Seguro

Otros
WEB

SUBTOTAL GASTOS COMUNICACIÓN:

BANCO

TOTAL INGRESOS:

AGENDAS

SUBTOTAL GASTOS ECONÓMICA:

TROBADES
FINAL DE CURSO

SUBTOTAL GASTOS FIESTAS:

INICIO
NADAL

Otros

DIFERENCIA

SUBTOTAL GASTOS GENERAL:

CUOTAS

AMPA MANUEL GONZÁLEZ MARTÍ
PRESUPUESTO CURSO 2020/2021

Otros

LIBROS
SEGURO

SUBTOTAL GASTOS SERVICIOS:

TOTAL GASTOS:

OFICINA

SUBTOTAL GASTOS INVERSIONES:

VARIOS
SUBTOTAL GASTOS ECONÓMICA:


