
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES 
D'ALUMNES DE L'ESCOLA GAVINA CELEBRADA EL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2017.
 
A Picanya, sent les 15:15 hores del dia 24 de novembre de 2017, es reuneixen, baix la 
presidència de David Chapa Mingo, els següents integrants de la Junta Directiva:
 
Vicepresidència: Carmina Morella Giménez
 
Secretaria: Juan López Roca
 
Tresoreria: Alejandro de Esteban Fernández
 
Vocals:
Núria Tordera Santamatilde
Ester Carrasco Fernández
Manolo Pérez Aixendri
David Cervera Cosme
Mª Ángeles Bruño Martí
Josep Chapa i Mingo
 
La resta de membres excusen la seva falta d’assistència
 
Assisteix també Isabel Núñez Ruiz. 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió, procedint a tractar els assumptes inclosos a 
l’ordre del dia.
 
1.     PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES
 
La Junta Directiva, per unanimitat dels presents, ACORDA: Fixar el calendari, el número i l'hora 
per a la realització de les sessions ordinàries de la Junta Directiva, de la manera següent: 
1.     Les sessions ordinàries de la Junta Directiva es celebraran, amb caràcter bimensual, els 
divendres de l'última setmana dels mesos imparells, a les 15:30 hores; sense perjudici de la 
possibilitat que s´adapte l'hora concreta de cada sessió ordinària a les necessitats del 
funcionament de la Junta o del calendari de festius. 
 
2.     ESBORRANY DE PRESSUPOSTOS 2017/2018
 
Vist l’esborrany de pressupostos per el període 2017/2018, i que resulta el següent:
                        PRESSUPOST 2017-2018 AMPA  

C O N C E P T E  PRESSUP.17/18 REALITZAT 17/18

I N G R E S S O S 17.186,00 € 7.186,00 €
  

Arrossegament saldo curs 2016/2017 7.186,00 € 7.186,00 €
Quotes Associació 10.000,00 € 0,00 €
Subvencions 0,00 € 0,00 €
rebuts tornats AMPA 0,00 € 0,00 €

D E S P E S E S 11.841,55 € 2.054,92 €
  

Aportació a l'escola 2.000,00 € 0,00 €
Material esportiu escola 500,00 €   
Remodelació Biblioteca 750,00 €   
Acondicionament pati escola 750,00 €   



  
Aportació a les famílies   
 Intercanvis i viatge Fi de Curs 2018 2.500,00 € 0,00 €
Biblioteca 673,24 € 1.000,00 € 0,00 €
Animació lectora 150,00 €   
Inclou subscripcions a revistes:   
Cavall Fort 114,76 €   
Camacuc 40,00 €   
Faristol 22,00 €   
Grup Secundaria 1.000,00 € 0,00 €
Grup  "Conviure" 1.000,00 € 0,00 €
Grup  "Coeducació" 1.000,00 € 0,00 €
Grup parelles de Valencià 200,00 € 0,00 €
Organització AMPAfest 2017 2.200,00 € 1.976,32 €
Despeses d'administració   
Gestió (Fotocòpies, Tramesa, Guarderia...) 600,0 € 0,00 €
Comissió tramesa rebuts 110,0 € 0,00 €
Comissions nou compte AMPA - Caixa 
Popular 30,00 € 15,00 €
One & One (manteniment pàgina web) 61,55 € -96,40 €

  
Inscripcions Associació   
Federació Associació AMPES València 140,00 € 160,00 €
Amics Escola Valenciana 40,00 €  

Romanent  5.344,45 € 5.131,08 €
 
La Junta Directiva, per unanimitat dels presents, ACORDA: Donar compte de l´esborrany de 
pressupost a l´Escola amb caràcter previ a l´aprovació per l´Assemblea.
 
3.     COMISSIONS DE TREBALL AMPA
 
Amb caràcter previ, Núria Tordera proposa que, per distingir les comissions de treball de 
l´AMPA de la resta d´entitats de l´Escola, podríem denominar aquestes comissions de treball 
com a grups de l´AMPA:
 
La Junta Directiva, per unanimitat dels presents, ACORDA:
 
PRIMER: Crear el següents grups de treball, amb el següents representants de la Junta de 
l´AMPA (independentment que qualssevol membre de l´AMPA puga formar part dels mateixos):
 
-       Grup de Treball de Secundaria: representants de la Junta: Dariana / Ester
-       Grup de Treball Conviure: representants de la Junta: Núria / Mª Ángeles / Abel
-       Grup de Treball Coeducació: representants de la Junta: Carmina
-       Grup de Treball Biblioteca: representants de la Junta: Ester
-       Grup de Treball Comunicació i Xarxes: representants de la Junta: Manolo / Josep.
-       Grup de Treball per la llengua: representants de la Junta: Dariana / David Chapa / Abel / 
Josep / Miquel Àngel.
 
SEGON: Que cada grup de treball elabore un proposta d´activitats, formacions... a realitzar 
durant l´any, conforme als pressupostos.
 
4.     REPRESENTANTS DE L´AMPA A D´ALTRES ÒRGANS:
 



Vista la necessitat de designar un representant de l´AMPA en distintes entitats de les que 
formem part.
 
La Junta Directiva, per unanimitat dels presents, ACORDA:
 
PRIMER: Aprovar els següents representants de l´AMPA en els òrgans que a continuació es 
relacionen:
 
-       Comissió de menjador de l´Escola: David Cervera.
-       Comissió de transport de l´Escola: Mª Ángeles
-       Comissió de Convivència de l´Escola: Núria
-       Consell Escolar: Ester
-       Consell Escolar Municipal: Dariana
 
SEGON: Donar compte als distints òrgans.
 
5.     ALTRES ASSUMPTES D´INTERÈS
 
A)    Isabel dona compte del treball realitzat des de el grup de coeducació, de les reunions 
mantingudes, dels objectius, de les persones integrants... Així mateix trasllada la proposta del 
grup de fer un fons bibliogràfic, així com alguna animació lectora, amb perspectiva de gènere.
 
Així mateix, trasllada la proposta de la Comissió de que l´AMPA s´adereixca al pacte valencià 
contra la violència de gènere i masclista.
 
La Junta Directiva, per unanimitat dels presents, ACORDA:
 
PRIMER: l´adhesió de l´AMPA D'ALUMNES DE L'ESCOLA GAVINA al pacte valencià contra la 
violència de gènere i masclista.
 
SEGON: Donar compte a l´Assemblea de l´AMPA a la pròxima reunió que es celebre, per la 
seua ratificació.
 
TERCER: En relació amb la proposta de fons bibliogràfic i animació lectora, amb perspectiva 
de gènere, que es coordine amb el grup de treball de la biblioteca la possibilitat d’aquestes 
accions

B)    Ester dona compte del treball del grup de la biblioteca i dels seus integrants, així com dels 
projectes previstos
 
C)    Núria informa de la reunió de la comissió de convivència, així com de la presentació a la 
mateixa de l´estudi de clima.
 
D)    Vista la necessitat de procedir a convocar l´Assemblea de l´AMPA, per l´adopció de 
determinats acords, i donar compte d´altres, la Junta Directiva, per unanimitat dels presents, 
ACORDA: Convocar Assemblea general de l´AMPA el pròxim dijous 14 de juliol a les 17:00 
hores.
 
I no havent mes assumptes que tractar, sent las 17.30 hores de la data indicada a 
l’encapçalament, el President alça la sessió.


