
 
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'AMPA 

 
Benimaclet, 02 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 sense cap esmena l'acta pendent de la 
reunió de la Junta d’octubre, distribuïda prèviament per correu electrònic a tots els i les 
membres de la Junta i als socis i sòcies participants en aquella reunió. 
 
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. 
 
3. Valoració de la festa de benvinguda. 
 

− Laura López, representant de la Comissió La Porta Verda, ens trasllada que des 
de la Comissió fan una valoració positiva de la festa dedicada aquest any a la 
tradició Mexicana de celebració de Tots Sants tot i que també destaca que ha 
faltat una mica més de col·laboració per part de les mestres a l’hora d’explicar 
als alumnes aquesta tradició. La Porta Verda els havia fet arribar documentació 
diversa i material audiovisual per a facilitar aquesta explicació.  

− Associats a l’AMPA. Aquest any ha sol·licitat menys gent fer-se sòcia de 
l’AMPA durant la festa. Es comenta de potser ha faltat repartiment d’incentius 
(globus), problemes amb la megafonia o la manca de la campanyeta de difusió 
de les activitats de l’AMPA. 

 
4. Eleccions a Consell Escolar. 
 

− Des de l’AMPA es recolzarà una candidatura de pares i mares al Consell 
Escolar. Fins ara hi ha 8 voluntaris i en calen 4 en la renovació del Consell. 
S’intentarà que hi haja un equilibri entre pares i mares de primària i d’infantil. 

− Per tal de fer-ho més obert a totes les famílies, s’enviarà un document amb els 
objectius de la candidatura i la llista de candidats fins ara i se’n farà difusió a 
totes les classes via delegats per si algú està interessat en incorporar-se a la llista. 

− S’acorda que la Presidenta enviarà la informació als candidats i després 
s’enviarà a les classes i es donarà un termini fins al divendres 6 de novembre per 
a manifestar interés en la candidatura. Dilluns 9 de novembre es quedarà amb els 
candidats per a fer la foto de grup.  

− Les persones que han manifestat la seua voluntat de presentar-se són: 



 
Rosaura Sanchez  
Anna Sancho 
Marc Brell i López 
Aglaia  
Amaia Ruiz  
Almudena Navas Saurin  
María Casas Bueso 
I dos dels membres actuals, que voldrien tornar-se a presentar: Isabel Payá i 
Sergi Arribas (s’ho ha de pensar)  

 
5. Reglament de Règim Intern, RRI 

− Encara que el document no s’havia fet arribar a l’AMPA, la Presidenta sí ha 
comentat algunes qüestions d’interés per a debatre a l’AMPA com la rebaixa de 
la quantitat de deures o el règim de convivència interna.  

− Anna Monzó parlarà d’aquest tema amb Imma i Merxe, i al consell escolar. 
 
6. Assemblea General de l’AMPA 

− S’acorda que es celebre el dijous 3 de desembre a les 17:30 hores. 
− Contractació d’una monitora per a quedar-se amb els xiquets durant l’assemblea.  
− Anna C, Anna M, Helena i Andreu prepararan la documentació. 

  
7. Proposta de Creació Aula de Comunicació i Llenguatge CYL 

− Ha arribat a l’AMPA una proposta de creació d’una aula de CYL (Aula de 
Comunicació i Llenguatge) al Pare Català. Aula destinada a recolzament per a 
menors amb Trastorn generalitzat del desenvolupament. A proposta de la mare 
d’un xiquet amb trastorn de l’espectre autista que és alumne de l’escola. Sembla 
que no hi ha cap a tot el barri. Aquesta qüestió la duu directament l’escola que ja 
ho ha demanat i està ara mateix en mans de inspecció de Conselleria. Anna C 
parlarà amb la cap d’estudis per si cal ajuda o suport de l’AMPA. 

 
8. Proposta de la Comissió l’Escola que Volem 
 

− Alguns membres de la Comissió l’Escola que Volem han participat en la reunió i 
han presentat una previsió d’activitats que els agradaria dur a terme. La primera 
d’elles una ponència de Dino Salinas, vicedegà de l’escola de Magisteri. La 
intenció és convidar a personatges que coneixen l’àmbit de l’educació i que 
aporten nous abordatges de la mateixa per enriquir la manera de fer escola.  

− Com que es vol implicar a tota la comunitat educativa, s’ha proposat que Anna 
M parle amb la cap d’estudis i li explique el projecte per a que aquesta ho faça 
arribar al claustre. Aquesta primera ponència s’havia proposat per al 23 de 
novembre i s’ha considerar ajornar-la per a donar temps a les mestres a conèixer 
el projecte. 

 
9. Nova Web 

− Andreu Romero ens informa i ensenya les coses que s’han anat treballat a la 
Comissió de Comunicació.  



 
− L’adreça de la nova web es: www.ampaparecatala.org  
− Cal seguir treballant en quant als continguts de la web. Cal contactar amb 

Direcció per que ens aporten la informació que hem de posar de l’escola. Andreu 
contactarà amb Merxe i Imma.  

− Es proposa fer una reunió amb els delegats el dilluns 16 de novembre que 
convocarà Andreu per proposar i debatre un nou sistema de comunicació que 
tindrem a partir d’ara, sense utilitzar el google +. 

 
10. Informació reunió CAPPEV 

− Amaya Ruiz va anar a la reunió del darrer dijous i ens fa un resum del que es va 
parlar: Valoració trobada Russafa: be però molt estret. 

− Enguany serà a Patraix el día 24 d’abril. Encara no hi ha “escola organitzadora” 
− El dia 12 novembre presentaran al cinema Acqua la peli de El segon Origen.  
− A la campanya el Cinema de Nadal en valencià d’enguany es projectarà la 

pel·lícula Phantom boy. També comenten que tenen una videoteca disponible 
amb moltes pel·lícules en valencià. Seria convenient que des de la comissió 
d’audiovisuals es contactara amb ells per veure de què es tracta.  

− No tenen massa diners per que sembla que del Sambori no els han tornat diners, 
per tant cal buscar la informació del Sambori i del Mice a la web per que no 
poden fer material de difusió per a enviar a les escoles.   

− El 14 novembre hi haurà una manifestació en contra de la Lomque.  
− Entre el personal de conselleria ara hi ha prou persones que abans treballaven a 

escola valenciana, i van escassos de personal i de recursos, però volen seguir ser 
igual de crítics que sempre o més si cap: demanen a les escoles que els envien 
les incidències que puguem tindre per fer un informe. Es proposa recollir el 
nostre historial de greuges. Falta definir qui s’encarrega d’açò.  

− “Primavera educativa” . Des de Conselleria estan organitzant moltíssimes 
activitats per als dies 13, 14 i 15 de maig. Congressos, olimpíades, paelles, amb 
patrocinadors, etc. No està clar perquè està adreçat a tothom: pública, 
concertada, privada, escoles d’hostaleria, d’idiomes, etc... No ho acaben de 
veure clar.  

− Elecció direcció d’escola valenciana. Enguany hi haurà elecció del nou director.  
− Pagaments pendents. Sembla que hi ha escoles que encara no han fet el seu 

pagament. Diu Helena que nosaltres ho tenim domiciliat i ja ho han cobrat.  
− Trobades musicals: es tracta d’una jornada d’intercanvis musicals que existeix a 

l’Horta Nord, la setmana d’abans de la trobada. Cal comentar-ho amb Santi i 
Maria Àngels.  

− Calendari de reunions.  
− Enviaran bases Sambori.  
− Samarretes: han canviat d’empresa per que no complien els terminis i anaven 

molt ajustats per poder-les servir a temps. 
 
11. Extraescolars (esportives i no esportives) 

− No esportives: sols falta Àlex per solucionar el tema de la regularització legal. 
Clelia parlarà amb ell per demanar-li els documents que diu que li han fet en 
altres escoles. Alguns problemes amb l’activitat de biblioteca. Molta gent s’ho 



 
pren a la lleugera sense tindre en compte que enguany cal pagar 5 euros. També 
hi ha gent que igual ve que no, i pareix un poc “comodí”. De la resta en general 
sense pegues.  

− Esportives: com s’ha fet molt tard i el coordinador de les activitats esportives ha 
tingut que marxar deixem el tema per a la següent reunió. Malgrat això, cal dir 
que existeix una certa preocupació per les diferents incidències que s’estan 
produint i que alteren el correcte desenvolupament de les activitats esportives. 
Des de l’AMPA es cercarà enfocar el tema per tal de millorar aquest 
funcionament. 

− Cal recordar a totes les empreses i/o monitors qüestió de l’euro per xiquet que 
han de donar a l’AMPA. El criteri que es va decidir l’any passat és que totes les 
activitats que es fan a l’escola ho han de complir, però les que es fan fora (CIM i 
Campbell) no. Clelia ho recordarà als de les activitats no esportives i Salva als 
de les esportives. 
 

12. Proposta tema refugiats: preparar jornada sensibilització 

− No queda cap persona de la Porta Verda quan arribem a aquest punt i com que 
no s’ha avançat massa en la proposta, ho deixem per a un altre diaa. Quedem en 
que enviarem correu per que sembla que no hi ha res concret de momento. 
Encara que sembla que s’està pensant en organitzar-la coincidint amb el Dia del 
Migrant (desembre).  

 

13. Divendres Pare Català 

− No s’ha parlat. Havíem dit que parlaríem  primer amb pares i mares de l’escola 
per organitzar-ho.  

− Anna C. parlarà amb el pare que feia l’activitat de natura per si li interessa 
organitzar alguna activitat per al segon trimestre.  

14. Problemes pati infantil. 

− Cal escriure a Miguel Soler, secretari autonòmic. Ho farà Andreu. Fins ara 
l’única novetat ha estat la visita de la inspectora de la Conselleria que ha emès 
un informe favorable al canvi del pati (encara que no és vinculant). També ha 
recuperat la proposta de 2008 de reforma del centre per a estudiar-la. 

15. Informació aules habilitades infantil. 

− La presidenta informa que ha parlat amb la directora, que li ha explicat que han 
parlat amb Anna Marí (tècnic de Conselleria que ha estat durant tot el procés 
dels últims anys), i Ruben Trenzano (nou director de Política Lingüística). 
Sembla que segons Anna Marí, si hi ha famílies que demanen seguir en castellà 
a primària al Pare Català, les aules habilitades seguirien a primària. Diu que hi 
ha sentències judicials en eixe sentit que els obligarien a acceptar la continuïtat 



 
de les aules habilitades tot i que des del primer moment, a Conselleria havien dit 
que això no seria així i que les habilitades no arribarien a primària.  

− Segons altres assessors de la Conselleria, així com el DG de Política Lingüística, 
aquestes sentències no tenen fonament en el nostre cas perquè obliguen a rebre 
l’ensenyament quan l’escola es trobe en una localitat o barri sense oferta en 
castellà. Evidentment no és el cas ni de València ni de Benimaclet. 

− Sembla que la manera d’evitar-ho és que les famílies, voluntàriament demanen 
canviar a valencià, que és l’únic programa lingüístic que hi ha o canvien per un 
centre on rebre ensenyament en castellà. Tanmateix, també dependrà de quin 
programa lingüístic existisca al País Valencià aleshores. 

− Cal parlar de nou amb Merxe per que entenga que després de tot el que hem 
lluitat, de denúncies, judicis, etc. l’Ampa no està disposada a renunciar a aquesta 
lluita per l’escola pública. Ni pedagògicament ni per recursos públics es pot 
plantejar així. No té sentit que hi haja un aula de primària amb 2 xiquets per 
qüestions òbvies i NO HI HA RECURSOS NI FÍSICS NI HUMANS PER 
ASSUMIR LES HABILITACIONS A PRIMÀRIA. Anna C parlarà amb Merxe 
i informarà a la resta per correu.  

− Cal aconseguir eixes sentències que diu Merxe que li ha dit Anna Marí per poder 
tindre tota la informació. 

− Cal demanar l’execució de la sentència, i dins d’això  recordar que les 
habilitades han de desaparèixer a primària.  

− Cal parlar amb Francesc i Rubén. Andreu contactarà amb Francesc Felipe, que 
era abans el nostre contacte amb Escola Valenciana, per que ens diga amb qui 
hem de seguir parlant a partir d’ara.  

16. Campanya a facebook TRAER A JUNIOR TAOFIKI. 

− Hi ha una campanya per demanar el retorn d’aquesta persona, que va ser 
deportat a Senegal tot i haver nascut a Espanya i criat a València. Va ser alumne 
de l’escola i pensem que potser podríem fer alguna cosa. Andreu s’encarregarà 
de contactar amb les persones que han fet la campanya, per veure com podem 
ajudar. També es traslladarà a la Comissió de La porta Verda per si ells estan al 
corrent. 

17. Torn obert de preguntes i paraules. 

− La Presidenta informa que no es farà el curs de Valencià per falta d’alumnes. 
Sols s’ha interessat una persona escrivint al correu. Cal publicar al bloc que el 
curs s’ha suspés per a informació general. 

− Proposta de tindre més en compte els temes de llenguatge inclusiu a tots els 
nivells de l’escola, i especialment a tots els escrits de l’Ampa. Es proposa posar 
algun enllaç a la web també sobre aquest tema.  

− Proposta per incorporar informacions d’utilitat general a la comunitat escolar 
com podrien ser temes relacionats amb el tractament de polls, hemorràgies 
nassals... es proposa de moment afegir aquestes dades a la web de l’AMPA. 

 
La reunió de la Junta Directiva es dóna per acabada a las 20:15 hores.  



 
 
Assistents: Anna Codonyer, Anna Monzó, Laura López, Gemma Calabuig, Clelia 
Rodríguez, Cristina Berenguer, Fátima González, Salva Vilar, Amaya Ruiz i altres pares  


