
 
ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 

L'AMPA 
 
Benimaclet, 29 de desembre de 2015 
 
Reunits a les 18:15h els membres i les membres de la Junta Directiva s'han tractat els 
assumptes i s’han pres els acords que es detallen a continuació: 
 
1. Objectiu de la reunió extraordinària 
 
Fer balanç de l’any i millorar el funcionament de la Junta en 2016, tenint en compte els 
recursos limitats amb els que compta l’AMPA per a fer front a totes les activitats en 
marxa. 
Al mateix temps s’identifiquen problemes de coordinació i de comunicació tant amb les 
diferents Comissions com amb la comunicació a les famílies que cal millor. Entre altres, 
s’identifiquen algunes necessitats i mancances: 

- Cal prioritzar les activitats. 
- Cal millorar la informació als socis. 
- Cal consensuar posicionament de l’AMPA en algunes activitats organitzades per 

entitats de fora de l’escola.  
- Cal visibilitzar les activitats que fa l’AMPA per a l’escola.  
- Cal millorar la coordinació interna.  
- Anem desbordats i les comissions els passa igual. Millorar gestió dels recursos. 
- Cal revisar processos d’informació, comunicació i presa de decisions 

 
Davant tot açò, la junta directiva de l’AMPA decideix reunir-se de manera 
extraordinària per tal de analitzar la situació i aportar possibles solucions. 
 
2. Activitats fixes i recurrents que duu a terme l’AMPA 

 
Es posa de manifest que hi ha una sèrie d’activitats fixes i recurrents que l’AMPA duu a 
terme al llarg de cada curs escolar però que no són visibles ni tan sols a l’ordre del dia 
de les reunions obertes. Per la qual cosa tampoc es recorda que totes aquestes tasques 
‘invisibles’ també suposen una dedicació personal (viatge sisé, claus, capev, fapa, etc) 
 
3. Assistència a les reunions obertes de la junta directiva de l’AMPA 
S’acorda proposar a les comissions que al menys un representant  seu vaja a les 
reunions de l’AMPA. D’aquesta manera es milloraria la coordinació i la comunicació. 
 
4. Representació de l’AMPA en entitats i organismes municipals i escolars 
S’acorda nomenar un representant de l’AMPA en les diferents entitats i organismes 
municipals, del barri, educatius: junta de districte, FAPA, Consell Escolar municipal, 
Benimaclet Viu, etc 
 
 
 
 



 
5. Claus de l’escola 
S’acorda proporcionar alguna còpia més de les claus de l’escola a alguns membres de la 
Junta Directiva per tal de facilitar obertura i sobretot el tancament de portes al finalitzar 
les activitats que es realitzen fora de l’horari escolar. 
 
6. Xarxa llibres 
 
S’acorda preparar documentació detallada prèvia a l’entrega de sol·licituds. 
 
7. Reagrupament 
S’acorda que Anna Monzó preguntarà al Consell Escolar per tal de saber en quin punt 
es troba el procés. L’AMPA, abans de difondre aquesta informació als pares i mares i 
abans de prendre un posicionament ha decidit recavar informació sobre el procés, 
temporització, criteris, etc. 
 
8. Sinèrgies 
Des de la Junta de l’AMPA pensem que cal incloure activitats integrals i transversals 
que cal definir i prioritzar per tal de poder fer una planificació que no sobrepasse la 
nostra capacitat de treball i de resposta. En aquest sentit s’acorda prioritzar al llarg 
d’aquest curs activitats al voltant de quatre àmbits d’actuació: instal·lacions, 
coordinació interna/externa (per poder incloure noves prioritats si les comissions així ho 
transmeten), esports i fons. Aquestes prioritats marquen bàsicament actuacions 
d’urgència que cal escometre però que són completament adaptables i dinàmiques. 
Per al dia 11de gener, primera reunió oberta de la junta directiva de l’AMPA, s’acorda 
aportar algunes de les possibles activitats que han de ser compartides per les diferents 
comissions, per tal d’unificar objectius, millorar la coordinació i optimitzar recursos. 
 
 
9. Any de l’enteniment mundial 
Anna Monzó comenta que enguany l’escola celebra l’Any de l’enteniment mundial i des 
de l’AMPA es suggereix que podem plantejar activitats donant suport a aquest projecte. 
Si es proposen activitats, Anna M les farà arribar a l’escola.  
 
10. Socis de l’AMPA 
Cal una actualització del llistat de socis. 
 
La reunió de la Junta Directiva es dóna per acabada a las 20 hores.  
 
Assistents: Anna Codonyer, Anna Monzó, Laura López, Gemma Calabuig, Clelia 
Rodríguez, Cristina Berenguer, Fátima, Salva Vilar, Miquel Ruiz, Andreu, Raquel 
Zapater.  
 


