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

 
Benimaclet, 05 d’octubre 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 de setembre, 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. Projecte Esportiu de Centre. 
 
El Coordinador del Projecte Esportiu de Centre, Rodrigo Ortega, assisteix a la reunió 
per a presentar a l’AMPA aquest projecte, en el qual es duen a terme activitats 
esportives extraescolars en horari de migdia i de vesprada, no solament de futbol sinó 
d’altres esports. Aquests darrers anys també s’ha integrat diferents tipus d’activitats 
d’expressió corporal i manualitats juntament amb l’esport. Per a dur endavant aquest 
projecte es sol·licita una subvenció per a centres que promouen l’activitat física 
saludable i que cobreix despeses de material i el sou del coordinador. 
 
4. Extraescolars. 
 

− El recordatori que es va enviar als pares anunciant que hi havia un servei de 
biblioteca divendres de vesprada ha tingut un efecte positiu. Ara ja són 14 
xiquets i xiquetes apuntats. 

− Respecte a l’activitat d’escacs s’ha obert un torn nou per a aquesta activitat. 
− El començament de curs en relació a les extraescolars s’ha realitzat amb 

normalitat, tot i que al principi sempre costa una mica ajustar l’organització.   
 
5. Calendari 

− Des de direcció de l’escola ens han fet arribar un calendari amb les activitats que 
ja té previstes el col·legi fins a final de curs. D’aquesta manera ens permet 
coordinar les activitat de l’AMPA amb les de l’escola.  

− Convocatòria d’Assemblea General de l’AMPA, cal convocar-la. Anna Monzó 
se n’encarrega. 



 
− Consell Escolar. Cal presentar una candidatura, ja que al menys 4 membres han 

de canviar: en son 8 pares i es renova la meitat cada 4 anys. També hi ha un 
representant de l’AMPA: Anna Monzó. La presidenta enviarà documentació de 
FAPA i els terminis. 

 
6. Trasllat habitació de l’AMPA 

− S’acorda revisar el material a traslladar, especialment les actes. Cristina 
Berenguer se n’encarrega de les actes. Si hi ha documentació molt antiga, cal 
revisar-la i fer neteja de documents. 

− Dilluns 19 a les 17h s’ha quedat per a fer el trasllat. 
 
7. Festa del 30 d’octubre 
 
La Festa de Benvinguda es celebrarà en coordinació amb la comissió La Porta Verda. 
Tal i com es va acordar a l’última reunió, en compte de Halloween celebrarem La Fiesta 
de los Muertos i es sol·licitarà la participació de famílies de Mèxic (Laura responsable).  
Es muntarà un altar similar als que fan en Mèxic, hi haurà música, pintacares, taller de 
flors de paper, etc. 

− Cal coordinar-nos amb els pares i alumnes de 6é. Es contactarà amb els delegats 
de 6é. 

− Per a difusió de la festa i de la iniciativa de la Porta verda s’enviarà un curt i 
informació a les mestres per a que ho treballen a classe. També s’enviarà als 
delegats per a fer-ne difusió. 

− El 30 d’octubre ha d’estar enllestit el llistat de socis. Gemma Calabuig 
s’encarrega. 

− Organització de la Rifa. Cal buscar boles, Anna Codonyer s’encarrega 
 
8. Proposta de la Porta Verda sobre Refugiats 
 
La Porta Verda han proposat fer una taula rodona per parlar-ne. No només per a l'escola, 
oberta al barri. La data proposada és 12 novembre, i el lloc possible la sala d'actes de 
l'IES Ferrer i Guàrdia. 
Es proposa que en aquesta xerrada hi haja informació no només de com està la situació 
si no, a nivell pràctic què pot fer la gent d'a peu. 
En relació a què a l'escola concretament, es demana que qui conega escoles que ja 
treballen el tema dels refugiats, passe material o propostes que estan en funcionament. 
No queda clar si l'escola té pla d'acollida o no. En qualsevol cas la Porta Verda fa molt 
que el demana i continuen a l'espera que els el passen. 
 
9. Escola de pares i mares. Audiovisual. 
 

− Curs d’Audiovisual. Raquel Zapater presenta aquesta proposta en la que es vol 
fer una escola de mares pares centrada en la temàtica de l'audiovisual.  

o Què miren els xiquets/es a la TV? 
o És perjudicial per a ells/es? 
o Quina capacitat tenim de veure i interpretar l'audiovisual? 



 
Tenim poca o gens capacitat i a més ens manquen eines. I si l'escola no és qui les dóna... 
ens continuaran mancant. 
Objectiu de la proposta: donar eines a pares i mares per poder desxifrar els missatges 
del que veiem i saber fer-ne millor ús. 
Serà gratuït, amb programa per a saber quines sessions es proposen i amb periodicitat 
d'1 vegada al mes, majoritàriament en valencià. 
Hi ha fins i tot una proposta d'esponsorització d'ACICOM (http://www.acicom.org/) 
L'impartiran Raquel i una companya seua que es diu Montse. 
Passaran un formulari d'inscripció. Hi haurà aforament limitat. 
Volen començar a mitjan novembre. 
Raquel també demana suport per a la feina d'audiovisual que es fa a l'escola. L'altra 
mare que hi participava ara no podrà, demanen gent que sàpiga d'audiovisual i que tinga 
disponibilitat en horari lectiu. 
Cine fòrum: de moment està en suspens la següent sessió per qüestions de logística 
(qui ens deixava la pantalla i el retroprojector ara ja no podrà, i sense retroprojector al 
Lluerna no es pot fer...) queda obert a pensar alternatives. 
 
10. Convocatòries FAPA. Informació de la jornada del 17 d’octubre 
Helena Ortiz ens resumeix la proposta per mail i demana que s'apunte més gent de 
l'AMPA, ella parlarà en una taula de les 3 que hi ha, però estaria bé que hi hagués 
presència als 3 espais. Hi ha ludoteca per als xiquets. Cal inscriure's. 
Data: dissabte 17 octubre 
Lloc: IES Santàngel del Saler. 
 
11. Curs de valencià per a mares i pares.  
El curs de valencià el donarà la Fundació Tirant lo Blanch i cal que s’apunten un mínim 
de pares perquè sinó el curs és molt car. Seran 3 hores a la setmana. Des de l’AMPA 
s’acorda fer-ne difusió. L’horari previst del curs és de vesprada, de 15:30h a 17h. 
 
12. Menjador 
 
S’informa que hi ha 460 xiquets i xiquetes al menjador. En són molts en comparació a 
altres anys i per de prompte hi ha un monitor menys (Aina), encara que tenen previst 
contractar-ne un de nou. 
S’acorda penjar al bloc de l’AMPA els horaris d’arreplegada dels xiquets a migdia els 
divendres, tant infantil com primària.  
La reunió del menjador serà el 15 d’octubre. La convocarà l’escola. 
Com que l’empresa és nova, la cap d’estudis, la coordinadora de l’empresa i la 
presidenta de l’AMPA s’han reunit per analitzar la marxa del menjador, i traslladar a 
l’empresa i a l’escola algunes queixes i suggerències dels pares i mares de l’escola en 
relació al menjador. 
 
13. Pati d’Infantil 
 

− No hi ha novetats al respecte, s’ha de seguir insistint però la Conselleria ens fa 
saber que no és prioritari ni hi ha pressupost per a arreglar-lo. Andreu Romero 
ho segueix amb Conselleria. 

http://www.acicom.org/


 
− Mosquits. Els tècnics de Conselleria diuen que no hi ha mosquit tigre. Quan les 

fonts s’arreglen la quantitat de mosquits es preveu que baixe. 
− Fonts. Previst canviar-les en setembre però no s’ha fet.  

 
14. Torn obert de preguntes i paraules 
 
1.- Un pare d'infantil comenta que en el llibre de la classe del seu fill hi ha unes fitxes 
de pirates en què els gomets per a fer sèries són d'armes i la única xica que ix és la 
companya del pirata. 
Demana si hi ha una normativa o protocol a l'hora de triar els llibres de l'escola. Imma 
cap d'estudis diu que sí, tenen pendent una reunió però volia comentar-ho amb l'AMPA. 
S'apunta que en el tema de coeducació i gènere hi hauria força per aportar. 
 
2.- Un altre pare de primària comenta que per a ell cal insistir en dues coses pel que fa 
als llibres: que es cuiden els llibres per a facilitar-ne el reciclatge i que els continguts 
estiguen revisat (en la mateixa línia que el pare d'abans) perquè hi ha maneres de tractar 
alguns temes que són infames (en termes de diversitat).  
 
3.- Es comenta que enguany hi ha eleccions al consell escolar de la meitat dels 
representants de les famílies, i que des de l'AMPA es munta candidatura de pares o 
mares que es vulguen presentar per a fomentar el treball conjunt, fer pinya. S'anirà 
informant. 
 
La reunió de la Junta Directiva es dóna per acabada a las 19:30 hores.  
 
Assistents: Anna Codonyer, Anna Monzó, Laura López, Gemma Calabuig, Raquel 
Zapater, Clelia Rodríguez, Cristina Berenguer, Amaya Ruiz i altres pares.  
 


