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

 
Benimaclet, 1 de febrer 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 sense cap esmena l'acta pendent de la 
reunió de la Junta de gener, 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. Reunió prevista a la Conselleria sobre instal·lacions (pati d’infantil). 
 
La reunió està prevista per al proper divendres 5 de febrer i assistiran Merxe, la 
directora de l’escola i Anna Codonyer, presidenta de l’AMPA. Prèviament Merxe i 
Anna C és reuniran dimecres per tal de posar en comú l’informe tècnic del que ja 
disposa l’escola i l’informe fet per l’AMPA. 
 
S’acorda que Andreu verificarà la informació de l’Associació de Veïns on es diu que sí 
ha estat aprovat el pressupost participatiu municipal presentat per l’escola. Andreu, que 
arriba un poc més tard explica que no ha estat aprovat. Va passar el filtre dels tècnics 
però en la votació realitzada (on es triaven 3 inversions) no vàrem tindre sort. 
  
S’acorda que la propera setmana es posarà en marxa la “Campanya de l’AMPA per la 
millora de les infraestructures” amb el lema Punt Roig a l’Administració. Principalment 
serà una campanya informativa d’aquesta iniciativa de l’AMPA per a millorar l’escola. 
 
4. Consell Escolar 
 
Assisteixen a la reunió oberta de la junta directiva les membres de la Comissió de 
Convivència i Pedagògica del Consell Escolar, Amaya Ruiz i Almudena Navas, i 
expliquen les accions i activitats d’aquesta comissió. 
Encara està pendent que es reunisca el Consell Escolar on demanarem informació sobre 
el tema del reagrupament en la línia indicada en la darrera reunió (vore acta gener). 
Almudena i Amaya demanaran el pla de convivència i el RRI que, com ja sabem, s’està 
revisant i està pendent d’aprovar en consell escolar. 
 



 
 
5. Comissions 
 

• Comissió Fons Comunitari Escolar. Fàtima fa un resum de com ha anat aquest 
any el programa d’ajudes. 28 famílies han estat beneficiades d’aquesta iniciativa. 
Es posa de manifest la necessitat de aconseguir més finançament per al proper 
curs. Cal destacar que no hi ha hagut cap família que haja demanat ajuda i no 
l’haja tingut. 

• Comissió l’Escola Que Volem. Ana Saurí i Almudena Navas expliquen com va 
anar l’organització de la jornada divendres passat amb Dino Salinas de ponent 
convidat. Fan una lectura positiva de la iniciativa tant d’assistència com de 
contingut, tot i que reconeixen que cal millorar alguns aspectes com la 
coordinació. Deixen com a repte intentar implicar més al claustre. 

 
• Comissió La Porta Verda. S’incorporen tres membres d’aquesta comissió a la 

reunió oberta de l’AMPA després d’una reunió amb la directora i la cap 
d’estudis de l’escola on han comentat la disconformitat entre algunes famílies de 
l’escola per la forma com s’ha preparat la festa de Carnestoltes. Han acordat que 
l’AMPA, en particular la Porta Verda, participarà en un futur en la comissió de 
festes de l’escola. Proposa aquesta comissió que es torne a organitzar aquest curs 
la Festa de la Interculturalitat i que enguany  voran d’implicar conjuntament 
AMPA i escola. També expliquen la iniciativa per ajudar a Junior Taofiki. (En 
primer lloc faran una campanya informativa sobre qui és i què li ha passat; amb 
la idea d’explicar-ho a les classes també, per a després explicar com es pot 
ajudarlo). Més endavant comunicaran les coses amb més detall. 
 

• També s’encarregarà aquesta comissió d’informar a través del blog de l’AMPA 
de totes les activitats de Carnestoltes que s’estan preparant aquest mes, tant a 
l’escola com al barri. 
 

• A preguntes de la Junta, informen que esperen rebre en breu el Protocol 
d’acollida de l’escola. Es proposa col·laborar en tot el que l’escola necessita per 
contribuir al Protocol i millorar entre tots i totes aquest procés. Es decideix per 
tant, prioritzar aquest aspecte front jornades formatives sobre l’acollida de 
refugiats (iniciativa que no es descarta però que de moment s’aparca). 

 
• Comissió d’Audiovisuals. Raquel Zapater explica totes les activitats que està 

duent a terme la comissió: 
 

o Primera xerrada de  l’escola de pares que va tindre lloc en gener: el 
desenvolupament molt positiu. Participaren 12 persones. A millorar la 
coordinació des de l’escola amb l’organització d’altres activitats a 
l’escola perquè moltes famílies no pogueren assistir en tant en quant que 
coincidia amb les reunions trimestrals de tutories. 

o Arran d’aquest projecte i el treball que està fent la Comissió, ACICOM 
els ha proposat publicar un llibre explicant la iniciativa i ells es farien 



 
càrrec del cost. (Amés volen publicitar el curs al seu blog). S’informa 
que el pròxim taller serà segurament el 24 de febrer. 

o A febrer començaran els tallers que fa la comissió a algunes classes de 
primària dins de l’horari escolar. 

o També aquest mes, concretament el dia 27 de 13 a 14 hores, Raquel 
Zapater tornarà a impartir la ponència sobre estereotips de gènere 
“Desmuntant a Disney” en el marc del festival MICE (Centre 
d’Artesania CV). S’informarà amb detall al blog així com del festival. 

o S’informa d’un nou projecte que s’està executant a la classe de Pirates de 
tercer d’infantil en horari escolar (un curtmetratge sobre els oficis que 
enregistraran el dia 7 de març convertint en un plató la sala multi-usos). 

 
6. Torn obert de preguntes 

- Fàtima resumeix estat de l’organització de la Trobada d’escoles en Valencià del 
24 d’abril. Queda pendent assumpte de samarretes i rifa. La data límit per a 
ingressar els diners corresponents a aquelles és el 10 de març. 

- S’acorda incloure la Trobada com a punt a l’ordre del dia de la propera reunió 
que tindrà lloc el dilluns 7 de març a les 17:15. 

- Amaya presenta un esborrany/esquema de protocol d’actuació per a 
l’organització d’esdeveniments que servisca de guia a tothom, especialment a les 
comissions. Es valora l’opció de maquetar-ho com una check list. S’acorda 
presentar-lo a la següent reunió. 

- Andreu explica la iniciativa que estan duent a terme dues mares d’infantil, en 
coordinació amb el claustre, per a fomentar la realització d’una activitat 
adreçada a aquest cicle denominada “Tertúlies Dialògiques”. La primera tindrà 
lloc el dia 19 de febrer a les 15:15, quasi segur a la Sala de Professors i està 
oberta a les famílies d’infantil. Acordem difondre la informació al blog i als 
grups de Delegats d’Infantil per a que participen si hi estan interessats. 

- Acordem difondre al blog la celebració del Dia de l’Arbre a Benimaclet, així 
com totes les activitats relacionades amb Carnestoltes. 

- Avaluem positivament la jornada administrativa de presentació de papers del 
Xarxa Llibres.  

 
La reunió de la Junta Directiva es dóna per acabada a les XX.XX hores.  
 
Assistents: Cristina Berenguer, Gemma Calabuig, Anna Codonyer, Fátima González, 
Laura López, Salva Vilar, Amaya Ruiz, Raquel Zapater, Víctor Montanyana, Rose 
Mary Castro, Andreu Romero, Almudena Navas i Ana Saurí. 


