
	
 
  ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’AMPA 
 
Benimaclet, 11 de Gener de 2016 
 
Reunits a les 17:15h a la biblioteca del col·legi els membres i les membres de la Junta 
Directiva de l’AMPA i les mares i els pares de l'escola que ací es fan constar, i 
d'acord amb l'ordre del dia per a la reunió de hui, s'han tractat els assumptes i s’han 
pres els acords que es detallen a continuació: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’última reunió oberta de la Junta Directiva. 

 
Per assentiment de tots els i les assistents s'aprova l'acta pendent de la reunió de la 
Junta anterior, distribuïda prèviament per correu electrònic a tots els i les membres de 
la Junta. S’aprova pujar-la a la web de l’AMPA. 
 
2. Presentació i aprovació, si escau, de la proposta d'ordre del dia per a la 

reunió oberta de hui. 
 

Es presenta la proposta d’ordre del dia per a la reunió oberta de hui i aquesta s'aprova 
per assentiment dels i les assistents.  
Es comenta la possibilitat d’obrir prèviament a la gent l’ordre del dia per a que 
proposen temes. S’explica que això es pot fer sempre que es vulga i que es recordarà 
en les pròximes convocatòries. En tot cas, es recorda que la reunió és oberta i que 
aquest punt és precisament per incorporar temes que les persones que vinguen a la 
reunió vulguen tractar. 
S’acorda enviar també l’acta als socis presents que no són de la Junta Directiva. Són: 
Amaya Ruiz, Miquel Ruiz, Helena Olcina, María Laura Mutto, Immaculada Molina, 
Mónica Belda, Víctor Montanyana, Ana Saurí i Raquel Álvarez.  
 
3. Temes prioritaris d’enguany: Instal·lacions, Coordinació, Esports 
 
S’explicà que la Junta Directiva va mantindre una reunió extraordinària el 29 de 
desembre amb la intenció de planificar i millorar les activitats que duu a terme (vore 
acta adjunta). 
Resultat d’aquesta reflexió es va acordar prioritzar tres temes concrets i dur a terme 
accions immediates per a assolir els objectius: instal·lacions, esports (vore apartat 
d’extraescolars baix) i millora de la coordinació interna/externa. 
El tema d’instal·lacions fa referència bàsicament a recollir totes les mancances i 
organitzar un pla d’acció per assolir que l’administració les solucione. Per tant, una 
primera fase és d’auditoria i petició d’informació a l’escola (vore següent punt), una 
segona seria demanar una reunió conjunta a l’administració i, a partir d’aquest 
moment i en funció de la resposta, iniciar activitats reivindicatives. 
 
L’altre punt, la coordinació interna de l’AMPA amb les diferents comissions així com 
l’externa a través del Consell Escolar, Direcció, Claustre i entitats de fora de l’escola 
va obrir un interessant debat entorn a quina és la millor manera de treballar, prendre 



	
decisions i prioritzar. 
Es va aclarir que les prioritats establertes són dinàmiques i que per tant poden sorgir 
necessitats o temes que es consideren també prioritaris més endavant (a proposta de 
qualsevol membre de la comunitat educativa).  
Finalment es va aprovar el següent protocol d’actuació de cara a millorar la 
coordinació interna: 
Cada comissió enviarà a la Junta l’acta de les reunions que mantinguen per tal 
d’informar de les seues decisions (i es penjaran al blog). 
Cada comissió ha de vetlar perquè un representant seu assistisca a la reunió mensual 
de l’AMPA per contar en quin punt es troben, proposar activitats (o accions) i també 
conéixer què estan fent la resta de comissions per tal d’aportar coses i enriquir el 
debat. 
Es tracta d’estar tots més coordinats i aprofitar sinèrgies entre comissions. Fins i tot es 
proposa fer accions o actuacions comunes que ajuden a cohesionar l’AMPA. 
La presidenta de l’AMPA programarà reunions ordinàries de seguiment amb l’equip 
directiu per a intercanviar de manera fluïda informació i ésser més operatius 
(exemple: tema xarxa llibres). 
 
 
4. Consell Escolar 
 
S’informa que Anna Monzó traslladarà les següents peticions de l’AMPA al Consell 
Escolar: 

 Demanar informació en relació al Reagrupament fet que ignorem exactament 
en quina fase es troba. Volem per tant, saber amb detall quina situació es 
troba, quines són les etapes previstes a seguir en els pròxims mesos i com 
s’espera informar i demanar la participació de les famílies.  

 Demanar a l’equip directiu i claustre un informe exhaustiu de les mancances 
en instal·lacions que hagen detectat (incloent la reforma integral pendent, els 
problemes del pati d’infantil o la situació del solar adjacent a l’escola). Com 
s’ha comentat, la idea és consensuar entre tota la comunitat educativa les 
necessitats i reivindicar-les davant l’administració. 

 
5. Extraescolars 
 
Salva Vilar explica la situació que percep en relació a les activitats esportives. 
Baixen les inscripcions i fa una sensació d’abandó en general (problemes amb les 
instal·lacions –s’està fent també una avaluació de necessitats-, amb els materials, la 
gent deixa de vindre segons passen els mesos).... 
A banda de la necessitat d’incorporar al tema d’instal·lacions la millora de 
l’equipament esportiu, s’acorda analitzar quines poden ser les causes per les quals la 
gent no fa esport a l’escola. 
Es comentarà amb la responsable d’extraescolars també per vore quina situació hi ha 
amb la resta d’activitats i poder traure conclusions per a millorar. 
En tot cas, es vol donar un impuls per a solucionar aquesta tendència fet que 
considerem l’activitat física i l’esport com un element necessari per a educar en hàbits 
saludables i que estaria perfectament complementat amb els objectius que perseguim 



	
amb els canvis efectuats al menjador (on s’ha avançat molt en els darrers cursos). 
 
6. Representació de l’AMPA en diferents entitats: 
Com es va acordar en la reunió extraordinària mantinguda a desembre, l’AMPA 
proposarà que les següents representacions que tenim en diferents entitats i 
organismes tinguen un responsable permanent que ens represente. Per falta de temps 
no es pot concretar el tema, però avancem quins són i qui és la persona si ja estiguera 
definit: 

 Benimaclet Viu: Anna Codonyer i Miquel Ruiz. 
 Consell Escolar de la Ciutat de València (per confirmar) 
 CAPPEV: Fàtima i Anna Sancho. 
 Trobades 2016: Anna Sancho i Miquel Ruiz. 
 FAPA (per confirmar) 
 Junta Municipal de Districte: Clelia. 

 
 
 

7. Comissions: 
 

 Fons Comunitari Escolar: Es demana una vegada més que necessiten gent 
que col·labore amb aquesta comissió. Tanmateix es fa la següent reflexió:  

o Si tenen continuïtat les ajudes de l’Ajuntament i la Conselleriaper al 
pròxim curs tant en XarxaLlibres per a Primària, com en material 
escolar per a infantil, tal volta esta comissió hauria de replantejar-se. 
De moment els diners dels quals disposa la comissió serveixen per a 
les necessitats de les famílies sol·licitants d’enguany, així que 
qualsevol activitat que es fera per a recaptar fons seria per als 
sol·licitants del pròxim curs. 

 Porta Verda: Continuen en marxa amb el tema de Junior i ens expliquem que 
es posarà en contacte amb Miquel Ruiz per vore com tirar endavant el tema de 
la jornada i l’exposició sobre refugiats. 

 L’escola que volem:  Explica que estan en una fase de concreció d’accions i 
prioritats. Es reuneixen cada divendres i compten amb un grup de gent gran 
amb ganes de fer i aportar coses. La seua reflexió a priori és sobre aspectes 
pedagògics, com el grup és nombrós, s'insistirà en la necessitat d'implicació en 
altres àrees i accions que duu a terme l’AMPA. 
 

 
8. Proposta reunió a tres bandes: ajuntament, conselleria, escola (direcció i 

AMPA)  
 

No es tracta el tema específicament per manca de temps. En tot cas es fa 
referència a aquesta possible reunió en el moment que tinguem preparat l’informe 
d’instal·lacions. 

 
9. Preparar recordatori sobre xarxa llibres: vénen el dia 29 de gener a la nostra 

escola: 



	
No dóna temps a tractar el tema. Com té un importància cabdal i molta urgència, 
s’acorda que Anna Codonyer es reunisca dimecres 13 amb la directora per a tindre 
tota la informació i informar a les famílies el més prompte possible de com es 
procedirà. Caldrà convocar una reunió de l’AMPA específica per a coordinar aquest 
tema (un cop s’haja produït la reunió amb Direcció). 

 
10. Torn obert de pregunta i paraula: 
 
Es confirma la participació de Raquel Zapater com a membre de l’AMPA a la jornada 
Edusiona’t. Es convida a la resta de membres de l’AMPA a participar-hi, 
especialment a la comissió de l’escola que volem. La seua representant hi pren nota i 
ho confirmarà. 
 
La reunió de la Junta Directiva es dóna per acabada a las 19:30 hores.  
 
Assistents: Gemma Calabuig, Salva Vilar, Helena Olcina, Anna Codonyer, Andreu 
Romero, Amaya Ruiz, Raquel Zapater, Miquel Ruiz, María Laura Mutto Vázquez, 
Anna Monzó, Fátima González, Víctor Montanyana, Mónica Belda, Immaculada 
Molina, Ana Saurí i Raquel Álvarez.  
. 
 
 
  
 


