
Acta d'Assemblea General 

ordinària 
 

A Paiporta a les 18.00 hores del dia 17 de febrer de 2022 es reuneix 

l'Assemblea General amb caràcter d'ordinària de l'Associació de Pares i 
Mares del CEIP l'Horta de Paiporta a la qual assisteixen els següents 

membres de la Junta Directiva: 
 

• Miguel Ángel Ortiz 

• Magalí 

• Cristina 

• Arantxa 

• Olga 

• Gema 

• Rosa 

• Toni Martínez 
 

Assisteixen com a famílies associades: 
• Samir 

 

D'acord amb la convocatòria realitzada amb el següent: 
 

Ordre del dia: 
 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'anterior Assemblea 

2. Patis coeducatius (fitxes jocs, jornada muntatge, nova aula verda) 
3. Problemes de trànsit entrades i eixides 
4. Pla Edificant 

5. Estat afiliació AMPA 
6. Subvencions rebudes 

7. Samarretes i dessuadores col·le 
8. Activitats 2n trimestre 2022 (formació, esdeveniments) 
9. Estat extraescolars 2021-2022 i previsió 2022-2023 

10.Pla de contingència del col·le i normativa COVID 
11.Precs i preguntes 

 

Desenvolupament del Punt 1: Es llig l'acta de la reunió anterior i després 
de l'anteriorment assenyalat es va procedir a la votació del punt amb el 

següent resultat: 
 

Vots a favor: 9 
Vots en contra:0  
Abstencions: 0  

Vots nuls:0  
Vots en blanc:0 

 

D'acord amb l'anterior el punt 1 es va aprovar 



 

 

Desenvolupament del Punt 2.  
 

Dins d'aquest punt es tracten les següents qüestions: 

a. Publicitar aules verdes 

b. Fitxes plastificades per a pati en primària, es faran en el col·le 

c. Jornada de muntatge, quedar amb les mestres d'infantil entre falles 

i pasqua per a fer una jornada de muntatge 

Després d'exposar els diversos punts de vista, es procedeix a la votació amb el 
següent resultat: 

 

Vots a favor: 9 
Vots en contra:0  

Abstencions: 0  
Vots nuls:0  

Vots en blanc:0 
 

D'acord amb l'anterior el punt 2 es va aprovar 
 

Desenvolupament del Punt 3. S'adona que ja s'ha comunicat en diverses 

ocasions el problema a l'Ajuntament, el qual exposa que no hi ha suficient personal 
per a cobrir les entrades i eixides en tots els col·les, per la qual cosa faran una 

roda i vindran al nostre col·le el dia que els toque, davant aquesta situació es 
remenen les següents solucions: 

a. Opció famílies posar tanca i llevar-la, la qual cosa comporta una 

implicació per part de les famílies 

b. Passar nota recordant a les famílies la precaució de circular tant a 

l'entrada com eixida. Se li demanarà a Vicente i fomentar des del 

col·le la seguretat viària 

c. Cartell talle de carrers que ha d'autoritzar des de Trànsit 

 

Després de l'exposició dels diferents punts de vista, es procedeix a la votació amb 

el següent resultat: 
 

Vots a favor: 9 
Vots en contra:0  

Abstencions: 0  
Vots nuls:0  
Vots en blanc:0 

 

D'acord amb l'anterior el punt 3 es va aprovar 
 

Desenvolupament del Punt 4. S'informa que l'Ajuntament ja ha sol·licitat a 
Conselleria la competència per a la redacció del projecte d'obra del nou col·legi. 



 

Atés que aquest punt és informatiu, no se sotmet a votació 
 

Desenvolupament del Punt 5. Miguel Ángel informa que el nivell d'afiliació de 
famílies està en un 62%, sent el curs amb major percentatge de famílies afiliades 

des que es té registre. 
Atés que aquest punt és informatiu, no se sotmet a votació 

 

Desenvolupament del Punt 6. Miguel Ángel informa de les subvencions rebudes 
per a aquest curs: 

a. Curs 2020-2021 de l'Ajuntament, subvenció justificada i ingressada per 

valor de 2000 € 
b. Curs 2020-2021 de Conselleria, subvenció justificada i ingressada per valor 

de 800 € 
c. Curs 2021-2022 de l'Ajuntament, convocades ajudes des de *Regidoria de 

Participació, hem obtingut una subvenció com a ajuda durant la pandèmia 

de 459 €, els quals estan justificats i pendents d'ingrés 
 

Atés que aquest punt és informatiu, no se sotmet a votació 
 

Desenvolupament del Punt 7. Es presenta pressupost de *Sucotex per a la 
realització de samarretes a 3.06 €/u. 
Es proposa que siguen gratuïtes per a les famílies associades mitjançant el 

bescanvi d'un bo facilitat per AMPA i preu íntegre per a no socis. 
Es pot començar a publicitar a partir de l'1 d'abril. 

La planxa per a tot el col·legi la paga AMPA 
 

Una vegada informada l'Assemblea es procedeix a la votació amb un resultat de: 

• Vots a favor: 9 
• Vots en contra:0  

• Abstencions: 0  
• Vots nuls:0  
• Vots en blanc:0 

 

D'acord amb l'anterior el punt 7 es va aprovar 
 

Desenvolupament del Punt 8. Es programen activitats per als dos pròxims 
trimestres, sent les activitats a desenvolupar per *InterAmpa: 

• 23 març, xarrada *Towanda *Rebels, feminisme igualtat 
• 20 maig, César Bona 
• Sessions de defensa personal mes maig 

Com a possibles activitats lúdic festives a organitzar pel nostre col·le es remenen: 
• Festa primavera – 30 abril, previsió de despesa de 600 € 

Activitat Forn Godella, consultarà *Magali 

Concursos truites i coques 
Caça ous 
Sogre Rosa taller *catxirulos 



Taller de còctels saludables 

• Festa fi de curs – 11 juny 2500 € Che que *guay, buscar alternatives als 

inflables 

Organització comissió formació 
Hi ha bossa de diners de Forcuin, Eureka, Bin, Miguel els preguntarà 
les opcions que ens donen i decidim 
Pool Jazz, pintar paret d'infantil amb Grafitti col·laboratiu 

Demanar tisora per a pintar *CEIP L'Horta 
  

• Dia de la ciència un diumenge en el poli 22 maig 
 

Una vegada informada l'Assemblea es procedeix a la votació amb un resultat de: 
 

• Vots a favor: 9 
• Vots en contra:0  

• Abstencions: 0  
• Vots nuls:0  
• Vots en blanc:0 

 
D'acord amb l'anterior el punt 8 es va aprovar 
 

Desenvolupament del Punt 9. S'informa reeixit desenvolupament 

d'extraescolars durant el que portem de curs. 

Cal fer planificació de vesprades lúdiques juny- setembre 

Tancar extraescolars esportives al juny a continuació de les vesprades lúdiques, 
igual que es va fer el curs passat al juny i setembre 
 

Una vegada informada l'Assemblea es procedeix a la votació amb un resultat de: 
 

• Vots a favor: 9 
• Vots en contra:0  

• Abstencions: 0  
• Vots nuls:0  

• Vots en blanc:0 
 

D'acord amb l'anterior el punt 9 es va aprovar 

 
 

Desenvolupament del Punt 10. S'expliquen els protocols seguits durant la 
pandèmia i adjunts com a annexos d'acta. 
 

Atés que aquest punt és informatiu, no se sotmet a votació 
 

 



Desenvolupament del Punt 11. Com a precs i preguntes s'exposa el següent: 
 

• Comissió Jornada Convivència alumnat de 6é, el nostre cas L'Horta i Jaume 
• Talleres tècniques d'estudi 5é-6é, Olga farà de connexió amb famílies per a 
veure necessitats, gratis famílies sòcies, si no són sòcies no poden anar. Cobra per 

h, no per nombre d'assistents 
 

 
Sent les 20.15 hores del dia assenyalat en l'encapçalament de la present acta 
s'alça la sessió. 
 

 

 

Signat la Secretària                                                     Signat El President 


