ACTA DE LA SESSIÓ DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES
D'ALUMNES DE L'ESCOLA GAVINA CELEBRADA EL DIA 13 DE NOVEMBRE DE 2020.
A Picanya, a les 17:32 hores del dia 13 de novembre de 2020, es reuneixen, davall la
presidència de David Chapa Mingo, els següents integrants de l'Assemblea General:
Núria Tordera Santamatilde
Alejandro de Esteban Fernández
Elena Fonfria Planells
Miguel Ángel Moya
Núria Poll Borràs
Merxe López Barbero
David Chapa i Mingo
José Luís Jarque Acedo
Carmina Morella Giménez
Manolo Pérez Aixendri
David Cervera Cosme
Josep Chapa i Mingo
Maribel Albalat
Neus Navarro i Gómez
Guadalupe Gandara
Mari Carmen Rodríguez
Ana María Rei
María José Castelló
Aida Casanova
Arantxa Jansen
Laura Colomer
Ana Peidró
Laura Estrelles
Liz Segura
La resta de membres excusen la falta d’assistència
Hi assisteix també Juan López Roca com a secretari.
La Presidència declara oberta la sessió, i procedeix a tractar els assumptes inclosos en l’ordre
del dia.
1.

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

S'aproven per unanimitat les actes de les sessions de data 13 de juny de 2019 i 8 de novembre
de 2019, amb l'abstenció d'aquells que no hi van estar presents.
2.

PRESENTACIÓ DE L'AMPA I EL SEU FUNCIONAMENT

El president dona compte del funcionament general de l'AMPA. Així mateix, cada representant
de l’AMPA en els distints grups i comissions donen compte del seu funcionament.
Mari Carmen Rodríguez comenta, en relació amb la comissió de menjador, que han intentat
posar-se en en contacte amb ells i li tornen els correus. Que el que volia era saber si podien fer
propostes de sopars, fonamentalment perquè no coincidiren amb el que dinen.
3.

APROVACIÓ DEL BALANÇ I L'ESTAT DE COMPTES DEL EXERCICI 2019/2020

El tresorer dona compte del balanç i l'estat de comptes de l'exercici 2019/2020
Com que no es formulen intervencions, se sotmet l'assumpte a votació i l'Assemblea General,
amb l'abstenció de Neus Navarro i el vot a favor de la resta dels presents, ACORDA:
ÚNIC: Aprovar el balanç i l'estat de comptes del exercici 2019/2020, amb el següent contingut:

BALANÇ I L'ESTAT
BALANÇ I L'ESTAT DE
DE COMPTES DEL
COMPTES DEL EXERCICI
EXERCICI
2019/2020
2019/2020
PRESSUP.19/2
0

CONCEPTE

REALITZAT
19/20

Arrossegament (al
compte)

7.881,72 €

INGRESSOS

10.520,00 €

11.617,90 €

Quotes Associació

10.520,00 €

10.080,00 €

0,00 €

1.537,90 €

13.148,95 €

8.622,19 €

5.597,40 €

2.077,19 €

700,00 €

433,69 €

1.500,00 €

1.417,82 €

63,00 €

66,14 €

40,00 €

40,00 €

22,00 €

22,00 €

52,50 €

54,89 €

19,90 €

42,65 €

2.500,00 €

0,00 €

700,00 €

0,00 €

1.600,00 €

192,41 €

1.000,00 €

0,00 €

600,00 €

0,00 €

Subvencions

DESPESES
Aportació a l'escola

TOTAL

Material esportiu/pati
escola
Acondicionament
pati escola/ALTRES
Cavall Fort
(subscripcions a
revistes)
Camacuc
(subscripcions a
revistes)
Faristol
(subscripcions a
revistes)
Tatano
(subscripcions a
revistes)
El petit sapiens
(subscripcions a
revistes)
Intercanvis i viatge Fi
de Curs 2020
Intercanvi Senegal
2020
Biblioteca
Comanda de llibres
Animacións lectores
2019/20

TOTAL

400,00 €

192,41 €

750,00 €

480,00 €

750,00 €

480,00 €

1.320,00 €

827,00 €

200,00 €

113,00 €

840,00 €

714,00 €

280,00 €

0,00 €

ODS Ampafest 2020

3.500,00 €

4.422,09 €

Xerrada/taller
ODS/Jocs
Dinar

1.000,00 €

1.465,00 €

1.000,00 €

1.505,09 €

Concert Ramonets

1.500,00 €

1.452,00 €

181,55 €

463,50 €

100,0 €

383,67 €

81,55 €

79,83 €

200,00 €

160,00 €

160,00 €

160,00 €

40,00 €

0,00 €

-2.628,95 €

2.995,71 €

Concurs lectura
Grup Secundaria

TOTAL

Tallers de Gènere i
Música
Xerrades 2019/2020

TOTAL

Xerrada ACASI
Xerrades Noves
tecnologies (3
xerrades x280)
Xerrada
psicopedagogia per
a pares

Despeses
d'administració
Gestió (Fotocòpies,
Tramesa,…)
Manteniment pàgina
web
Inscripcions
Associació
Federació Associació
AMPES València
Amics Escola
Valenciana

TOTAL

TOTAL

Romanent
Al comte

4.

10.877,43 €

REDUCCIÓ DE QUOTES

El president dona compte de la proposta de reduir la quota de l'AMPA per aquest curs, amb
motiu de la situació existent, i es deixa en 20 € per família.
José Luis Jarque hi manifesta el seu desacord, ja que considera que la quota ja és baixa i
l'AMPA ha de continuar fent coses.
Ana María Rei manifesta que creu que precisament aquest any, que s'està buscant les
inscripcions, la reducció animarà a això.
Sotmés l'assumpte a votació, l'Assemblea General, amb l'abstenció de Neus Navarro i Josep
Chapa, i el vot a favor de la resta dels presents, ACORDA:
ÚNIC: Aprovar la reducció de la quota per l’exercici 2020/2021, deixant-la en 20 € per família.

5.

PRESSUPOST 2020/2021

El tresorer presenta l'esborrany de pressupost per al curs 2020/2021.
Aida Casanova formula distintes propostes noves per a traslladar a l'escola: el condicionament
del pàrquing, per motius de seguretat; obrir una altra porta per la pinadeta per l'eixida dels
xiquets d'infantil.
Maribel Albalat comenta que li agradaria que es mirara de poder incrementar les partides per
xerrades, per a fer-ne d'altres.
Miguel Ángel Moya exposa que a la comissió de menjador s'acordà una revisió del menú per
algun nutricionista, fent propostes de millora, per això sol·licita la inclusió en el pressupost d'uns
150 € per a fer aquesta revisió.
Aida Casanova indica que voldria participar en els pressupostos, i que està d'acord amb la
qüestió de la nutricionista.
Mari Carmen Rodríguez exposa també el seu acord amb la qüestió de la nutricionista.
Maribel Albalat diu que vol traslladar el greuge que pateixen les famílies dels xiquets de
secundària, que entren 1/2 hora abans que la resta, de manera que, qui té fills en distintes
etapes educatives, els altres s'han de passar 1/2 hora fora, perquè es trasllade a l'escola i que
tracte d'unificar a futur els horaris.
En aquest punt s'acorda tractar en Junta una possible modificació dels pressupostos per afegir
una part de pressupostos participatius. Amb la resta de qüestions (pàrquing, obrir una porta a la
pinadeta, o la referent a la nutricionista), des de la Junta de l'AMPA s'indica que son qüestions
que, en principi, corresponen a l'escola, que se'ls traslladarà i es quedarà a l'espera de la
resposta. Amb el que diguen es traslladarà als assistents.
Ana Maria Rei manifesta que creu que l'import dels llibres es podria llevar enguany i dedicar-ho
a d'altres coses.
Liz Segura indica que considera que hi ha coses que es podrien llevar i posar altres
imprescindibles, com la qüestió de la porta o la nutricionista.
La Junta exposa que, com s'ha indicat, aquestes coses necessiten del parèixer de l’escola, i
que l'aprovació del pressupost resulta necessària per a poder dur a terme algunes de les
accions que s'hi preveuen i que resulten imprescindibles davant aquesta situació que estem
vivint (com pot ser l'aportació a l'escola de l’import per a poder posar una carpa per a ampliar el
menjador). En tot cas, el pressupost el conforma la Junta i l'aprova l’assemblea.
Sotmñes l'assumpte a votació, l'Assemblea General, amb el vot en contra de Mari Carmen
Rodríguez, Aida Casanova i Ana Maria Rei, l'abstenció de Miguel Ángel Moya, Elena Fonfria i
María José Castelló, i el vot a favor de la resta dels presents, ACORDA:
ÚNIC: Aprovar el Pressupost d'aquesta Associació per a l'exercici 2020/2021, amb el següent
contingut:

PRESSUPOST 2020-2021 AMPA

CONCEPTE
Arrossegament

PRESSUP.20/21
10.877,43 €

(al compte)
INGRESSO
S
Quotes
Associació

14.077,43 €
160*20

3.200,00 €
0,00 €

Subvencions

11.257,23 €

DESPESES
Aportació a
l'escola
Material
esportiu/pati
escola
Tablets/ordinador
s
Cavall Fort
(subscripcions a
revistes)
Camacuc
(subscripcions a
revistes)
Faristol
(subscripcions a
revistes)
Tatano
(subscripcions a
revistes)
El petit sapiens
(subscripcions a
revistes)
Intercanvis i
viatge Fi de Curs
2020

TOTAL

700,00 €
2.500,00 €
66,14 €

40,00 €

22,00 €

54,89 €

42,65 €

2.500,00 €
600,00 €

Carpa menjador
Biblioteca

6.525,68 €

TOTAL

1.800,00 €

Comanda de
llibres
Animacións
lectores 2020/21

900,00 €

Concurs lectura

400,00 €

Grup
Secundaria
Tallers de Gènere
i Música
Xerrades NT
xarxes xiquets
Xerrades
2020/2021

500,00 €

TOTAL

1.500,00 €
750,00 €
750,00 €

TOTAL

1.050,00 €

Xerrada
pares/mares
Xerrada
psicopedagogia
per a pares
Xerrada ODS
Andreu Escriva
Despeses
d'administració
Gestió
(Fotocòpies,
Tramesa,…)
Manteniment
pàgina web
Inscripcions
Associació
Federació
Associació
AMPES València
Amics Escola
Valenciana
Romanent

6.

350,00 €
350,00 €
350,00 €
TOTAL

181,55 €
100,0 €
81,55 €

TOTAL

200,00 €
160,00 €
40,00 €
2.820,20 €

PRECS, PREGUNTES I SUGGERIMENTS

David Cervera exposa que, en relació amb el nutricionista, la proposta li pareix adequada, però
el menú actual està revist per un nutricionista.
Aida Casanova agraeix el treball de la Junta, però si fora el cas que torne el confinament,
agrairia alguns canvis; per exemple, es va demanar una reunió de l'AMPA abans del consell
escolar, i se'ls va dir que no es considerava necessari. Demana per favor mes participació, si
fins l'any que ve no poden formar part de la Junta, es la seua forma de sol·licitar participació,
creu que moltes famílies es van sentir decebudes i li agradaria que la participació de la resta de
famílies que no estan en la Junta millorara.
I sense més assumptes per tractar, a les 19:56 hores de la data indicada en l’encapçalament, el
President alça la sessió.

