
 
 
  ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’AMPA 
 
Benimaclet, 30 de Novembre de 2015 
 
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 i fer-ho així a partir d’ara. 
 
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. S’acorda enviar també l’acta als socis presents 
que no són de la Junta Directiva. Són: Amaya Ruiz, Miquel Ruiz. Almudena Navas, 
Helena Olcina, María Laura Mutto, Mireia Gil i Isabel Barber.  
 
3. Valoració eleccions a Consell Escolar. 
 
La participació ha estat del 20%. Lleugerament superior a les darreres eleccions i molt 
per damunt de la mitjana a la ciutat de València (al voltant del 15%). 
El resultat ha estat que han eixit triats pel següent ordre: 

• Amaya Ruiz 
• Marc Brell 
• Aglaia Montoya 
• Almudena Navas 

El dia 4 es lliuren les actes del Consell i sabrem la composició completa. Acordem 
incloure aquesta acta com annex informatiu. 

 
Es proposa organitzar una reunió de coordinació de la Junta Directiva amb Anna 
Monzó (la nostra representant), les 4 noves representants i les 4 anteriors (Llum 
Bracho, Arantxa Grau, Joan Carles Pardo i Joan Canela) i Junta Directiva.  
Interessant fer-la abans del 14 de desembre (possible següent reunió del Consell). 
Nota: (Aquesta reunió no es va poder fer per problemes d’agenda). 

 
Nota: es proposa eliminar l’horari de migdia per a votar perquè assisteix poca gent. 

 
4. Assemblea general ordinària AMPA. Memòria, Actes i organització. 

 
S’acorda enviar recordatori via Whastapp i Xarxes Socials. 



 
S’explica que l’escola ha oblidat repartir documents en paper i cartells. Esperem que 
demà es faça a l’endemà (com així es va fer). 
Es recorda que a la biblioteca hi haurà una monitora per atendre a l’alumnat mentre 
les famílies hi participen. 
Es repassen els aspectes que falten per completar abans de l’assemblea: 

 
Memòria: 

• Falta la part econòmica perquè fins a hui no sabíem què teníem a 
Bankia (estava bloquejat el compte). Anna Codonyer informa que ha 
posat una reclamació al respecte. 

• Revisar les referències al menjador i celebracions 35_25. 
Programa: 

• S’acorda fer èmfasi en la comunicació noves eines i nova web. 
• Revisar referència al menjador  
• Acordem explicar a la gent com pot col·laborar. Exemples. 

Comissions. Què necessitem. Què no fem? 
 
Convidar a les comissions: que parlen 3 minuts del seu tema, què fan i què 
necessiten. Finalment s’acorda explicar directament els ponents (seran Anna i 
Andreu) aquest treball excepte la nova comissió, L’escola que volem, que 
directament explicarà el seu projecte. 
S’acorda avisar a les comissions per a que ens donen la informació i estiguin 
presents per si algú vol fer una consulta concreta o ampliar informació. 
La secretària de l’Assemblea serà Amaya Ruiz. 
 

5. Jornada Refugiats 
 
Helena Olcina, representant a la comissió La Porta Verda, explica la idea que porten 
(ja consensuada anteriorment) de fer una jornada de sensibilització amb motiu del Dia 
de la persona migrada (17 desembre).  
Ens conten que tenien pensat fer una xerrada eixe dia 17 a les 18 hores al IES Ferrer i 
Guàrdia (Saló d’Actes). Aquesta comptaria amb. 

• València Acull 
• CAR de Mislata  
• Associació de Sirians 
• Intenció de contar amb familiars i amics de Junior Taofiki. 

 
Al llarg de la reunió es detecta un problema amb l’espai (no es pot reservar). A falta 
de dos setmanes suposa un problema i canviaria l’objectiu de l’acte: sensibilitzar els 
joves. 
Miquel Ruiz explica que el CAR de Mislata compta amb una exposició que es podria 
dur a l’escola. I planteja fer una jornada a finals de gener o principis de febrer (que 
coincidiria també amb l’exposició) 
Aquesta jornada buscava més sensibilitzar a la comunitat educativa: famílies i 
claustre. Es discuteix l’oportunitat de centrar la reunió en la integració educativa o si 
fer-la més global com apunta que està organitzada la reunió. 
Es debat sobre si es poden conjuntar les tres coses: migració, refugiats i el problema 



 
de Junior. 
 
La porta Verda acaba de tancar les coses per avisar-nos la setmana vinent. I es valora 
fer una segona xerrada més centrada en aquest punt (amb l’exposició de gener-febrer).  
 
Finalment ens informen que la jornada del 17 no es podrà fer (es valoren alternatives) 
que s’explicaran a les famílies més endavant) i la pròxima Junta Directiva, 
organitzarem la proposta de Miquel amb la de la Porta Verda conjuntament. 

 
6. Comissions: 

 
• Fons Comunitari Escolar: Enguany s’han presentat el doble de sol·licituds 

(unes 40). Aquesta setmana acaben de baremar. Tenen pendent fer un projecte 
per a Caixa Popular.  

• Audiovisuals:  Per al dia 9 està tot preparat (taller Desmuntant Disney). 
Penjaran 40 – 50 cartells pel barri i uns dies abans enviarem recordatori. 

• Porta Verda: Ja n’hem parlat abans de la proposta pel Dia de les persones 
migrants. A banda faran una “prova pilot” a infantil, probablement al gener. 
Tornaran a obrir les parelles lingüístiques, que l’any passat no van acabar de 
funcionar. 

• Comunicació: tenim pendent quedar per a que Andreu ens explique a tots com 
es poden pujar notícies a la web. Andreu proposa a Gemma i Amaya quedar 
per explicar com pujar coses a la web. 
 

NOTA: Es comenta que, com que els últims anys, cada vegada hi ha més comissions i 
totes tenim coses a parlar directament amb Direcció, seria convenient que férem un 
esforç per que cada comissió tinguera un sol interlocutor. Per facilitar coses a Merxe. 
Abans de treballar per comissions sols hi havia la presidenta i en alguna ocasió, la 
vicepresidenta, encarregats de coordinar-se amb direcció.  
 
7. Extraescolars (esportives i no esportives).  

No esportives: 
 
Es parla de solucionar la situació d’Álex de pintura,. Com no està Clelia, 
acordem parlar amb ella per a que el cite i vore en quina situació ens trobem: 
solucions via FAPA, consells d’Helena Olcina que té idees... 
 
Biblioteca: 
Problemes que genera quan la gent apunta als nanos fora de termini. No es pot 
apuntar ningú. Cal fer un protocol.   
 
Esportives: 
Salva presenta un resum del trimestre: Començàrem molt bé. Amb moltes 
ganes. Rodri indica que tot anava molt bé. Encara que enguany hi ha menys 
gent per activitat.  

o Volley (enguany s’ha apostat pels mestres; 1.000 euros de material); 
que sí que fan en educació física. 



 
o Escacs n’hi ha més gent. 
o Bàsquet menys gent. 
o Lluita Olímpica ningú. 
o Handbol per l’estil. 
o Pilota valenciana desapareix perquè només hi havia 3 xiquets. 

 
Fracàs, jornada oberta d’activitats esportives. Va coincidir amb la reunió del 
menjador (octubre). 
Esports continua sense habitació de materials i de fet va desaparèixer material. 
Anna suggereix parlar amb Merxe i vore si es pot haver guardat amb el 
material de les activitats d’educació física. 
I es comenta que la relació de l’Equip de Direcció i Rodri es pot i s’hauria de 
millorar.  
 
Lena Esport: va anar al Consell proposant activitats per a tot el curs i estan 
aprovades al Consell Escolar.  Demanem a Salva que ens passe totes les dates 
concretes. La primera és un campus que fan al Nadal. 
Més notícies Escacs: Vore enllaç. 
 
 

8. Divendres Pare Català: 
Anna Codonyer té pendent parlar amb Álex (pare de l’escola) per fer algun taller o 
activitat un divendres de gener per la vesprada. Ens avisarà però coincidim que cal 
pensar opcions.  

 
9. Millores instal·lacions: 
 
Pati infantil: estem pendents de saber coses de l’administració. Acordem a la pròxima 
junta tractar un tema integral sobre millores de l’escola i reivindicacions. 
Proposar alguna iniciativa del pressupost municipal participatiu a l’escola? Demanar-
li-ho a Merxe? 
Parlem de fer suggeriments ajuntament. Al pati: papereres, il·luminació, pintar 
l’escola, podar els arbres.  
S’acorda proposar idees fins el dia 9 i el 10 presentar-les. 
Biblioteca: parlar amb Merxe que demane que l’arreglen i ens diga alguna cosa. 
Què passa amb el solar de l’església. És per a nosaltres? Demanar info a la Junta de 
Districte. 

 
10. Torn obert de preguntes i paraules. 

a) Reunió urgent Xarxa Llibres. Ens han convocat des de FAPA i la regidoria el 
dia 2 de desembre a les 18:00. Assistirà Laura Mutto (1er Primària). 

b) Trasllat de trastos AMPA al nou espai. Quedem a Nadal? Per definir. 
c) 11 de gener, pròxima Junta Directiva AMPA. 
d) Mireia Gil proposa una activitat: Presentació del llibre Cantamapes (de 

Sembra llibres). Només poden el dia 19 de desembre (dissabte). Presentar-lo i 
fer dinamització lectora. Fer-ho ací o a La Repartidora.  
(Com activitat dels Divendres). A partir de 6 anys. L’AMPA demana permís al 

http://ampaparecatala.org/2015/11/29/exit-dels-alumnes-del-pare-catala-al-ii-torneig-descacs-al-c-c-arena/


 
Consell Escolar. (Per problemes d’agenda es va cancel·lar) 
 

La reunió de la Junta Directiva es dóna per acabada a las 20:00 hores.  
 
Assistents: Gemma Calabuig, Salva Vilar, Helena Olcina, Anna Codonyer, Andreu 
Romero, Amaya Ruiz, Raquel Zapater, Miquel Ruiz, Almudena Navas, María Laura 
Mutto Vázquez, Mireia Gil Seguí i Isabel Barber Cebrián. 
 
 
  
 


