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

 
Benimaclet, 7 de març 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 febrer, 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. Protocol per a l’organització d’activitats a l’escola. 
 
La Junta Directiva aprova un protocol d’actuació per a l’organització d’esdeveniments a 
l’escola per tal d’ajudar a la seua correcta organització. S’acorda repartir-lo a totes les 
comissions. Cada cop que s’organitze un esdeveniment, la comissió organitzadora 
contactarà amb la Junta emplenant el document (que li’l facilitarem prèviament). 
 
 
4. Gestions realitzades en relació a les instal·lacions (pati d’infantil).  
 
Resum de la situació: Recordem que està pendent la visita del tècnic de conselleria, ens 
demanàrem un mes i mig el 5 de febrer = finals de marc. 
La setmana passada informàrem en sengles reunions a la cap de Servei d’Educació com 
a la regidora d’Educació de l’ajuntament de València de la situació en la qual ens 
trobem. (Aportant la documentació adient). 
Expliquem de les complicacions que existeixen per qüestions competencials i l’actual 
situació derivada de la darrera llei aprovada pel Govern de l’Estat. Expliquem que el 
primer pas és la visita urgent d’un tècnic municipal per a fer un informe. 
Davant aquesta situació acordem: 
 

A. Cridar a la cap de servei dimecres 9 de maç i demanar com va a cosa de la visita 
urgent si no hem tingut cap notícia abans.  

B. Suggerir, tant a la cap de servei com al tècnic, la possibilitat de fer les ruixades 
des de la xarxa de reg i no balafiant aigua potable. 

C. Confirmar que es convoca un Consell Escolar dijous 10 per iniciar el procés de 
contractació d’una persona que ruixe mentre l’ajuntament no dóna solució. 



 
D. Si el tècnic de l’ajuntament no dóna solució: pressionarem a través d’actuacions 

reivindicatives. 
E. Si el dia 21 de març no ha vingut el tècnic de conselleria, telefonar a la 

Subdirecció Territorial.  
 
També s’informa que el Servei de Patrimoni de l’Ajuntament ha d’informar l’AMPA de 
la situació del Solar per tal que puguem reclamar a la Conselleria d’Educació les 
actuacions pertinents. 
 
5. Consell Escolar 
 
Amaya Ruiz, representant dels pares al Consell Escolar, ens resumeix els principals 
punts tractats a la darrera reunió: 
 

• Tema menjador. Es farà un consell escolar monogràfic per establir uns 
criteris per valorar com va i com s’ha de procedir per a renovacions i futures 
contractacions. 

• Reagrupament: Direcció es va comprometre a fer una reunió informativa 
amb les famílies. Està pendent de fer-se des de gener. En eixa reunió es 
presentarà la proposta del claustre. Nota: El claustre és favorable a fer el 
reagrupament; i, aquest, es faria en principi aquest estiu per cada canvi de 
cicle. Acordem que la representant de l’AMPA, Anna Monzó, escriga un 
correu a Direcció demanant la Reunió i que envien abans la documentació a 
tota l’escola. 

• Protocol Deures: l’escola i, concretament el claustre, està revisant el tema. 
• Discapacitat: l’escola està treballant en el tema per a millorar-lo. 
• Àrea no lingüística en anglés. 

 
Enguany es jubilen els dos conserges, tant Carlos com José María. No saben si tindrem 
substitució. Açò depèn de l’Ajuntament. Acordem que la presidenta de l’AMPA parle 
amb Direcció per recordar-li-ho a la regidoria i assegurar-nos que tindrem una 
substitució en temps i forma. En aquesta comunicació caldria demanar una 
desvinculació de l’habitatge del conserge per a l’escola (llevat que el conserge el vulga 
utilitzar). 
Acordem fer un pensament per tal de donar-los-els un reconeixement als anys dedicats a 
la nostra escola. 
 
6. Comissions 
 

• Comissió Fons Comunitari Escolar. No hi ha novetats 
• Comissió l’Escola Que Volem.  
• Comissió La Porta Verda: 

o Farem un recordatori via el grup de Delegats de les parelles lingüístiques. 
Novetat: Envia’ns la teua foto. 

o II Fira Intercultural: es proposa la data del 13 de maig.  Tema: Àfrica. 
S’aprofitarà per a denunciar la situació de Júnior Taofiki. Entre d’altres 
actuacions, es vendrà un conte que està elaborant la comissió per 



 
denunciar la seua història i que es vendrà a un preu simbòlic (donatiu per 
a Junior). L’AMPA accepta assumir el cost de la seua edició. 

o Acordem que es proposen un pla detalla per a la festa i es proposa que 
compten amb sisé per a col·laborar (fet que enguany ja han fet el viatge). 
A més, com en anteriors ocasions, es podria preparar un berenar i 
destinar els beneficis al Fons.  

o Es proposa fer una projecció del documental La Puerta Azul (sobre el 
CIE de Sapadors).  La primera opció era el 22 d’abril. Però fet que eixe 
cap de setmana són les trobades, es proposar fer la projecció coincidint 
amb la II Festa Intercultural.  

• Comissió L’Escola que Volem:  
o S’aprova la següent proposta que fan d’activitat: La Maleta de la 

Ciència (29 d’abril). Enric Ramiro Roca. Acordem demanar subvenció a 
la Junta Municipal. Ana Saurí omplirà el protocol aprovat (incloent una 
fitxa tècnica i el preu). 

o Protocol com a punt de partida per obrir un debat sobre els deures a 
l’escola. Es trasllada a la Junta Directiva un esborrany. Acordem enviar 
les nostres esmenes/comentaris/aportacions aquest divendres 11 com a 
tard. El resultat final el comunicarà aquesta comissió a Direcció 
demanant quina seria la millor manera de traslladar aquestes propostes al 
claustre per tal de genera un espai de debat i millora. 

• Comissió d’Audiovisuals. Raquel Zapater informa per escrit que: 
 

• Participació al Seminari MICE "Mirem i fem Cinema": Va tindre 
lloc el divendres 26 de febrer. Arran d’això el Cefire de Torrent i 
Valencia estan interessats en vindre a veure una de les classes de 
primària.  

• Aquest mes continuarem amb les classes en Primària. De moment tot 
molt bé. 

• Escola de Pares: Malgrat l’interés, es lamenta la poca afluència de 
famílies de l’escola 

 
 
7. Trobades Escola Valenciana: 
 
S’acorda que Anna Sancho hi assistirà a la reunió de la CAPPEV dijous 10 a les 18 
hores. 
També acordem el contingut del Taller per a les trobades: 
Jocs del món. Marc Brell no hi pot assistir però en farà una formació als pares i mares 
que s’encarreguen del taller i els hi prestarà els materials. Es contempla retribuir pel 
préstec a Marc. Li demanarem pressupost. 
 
8. Subvencions de la Junta de Districte Municipal per a activitats culturals i/o 

educatives: 
Acordem fer un llistat d’actes subvencionables i demanar l’ajuda corresponent: 

o La maleta de la ciència. 
o II Festa Intercultural. 



 
o Festa de fi de curs. 
o Festa d’inici de curs. 
o Festa de Tardor/Hivern. 
o Activitats Audiovisuals.  

 
9. Calendari pròxims actes: 
 

• Acordem que el dia 5 d’abril siga la següent reunió oberta de la Junta Directiva. 
A més de les Trobades i d’altres temes, caldrà parlar ja de les extraescolars del 
pròxim curs. A la reunió es pensa i discuteix què farem amb l’escola d’estiu. El 
debat és si no fer-ne enguany per a pressionar per la situació de les 
instal·lacions. El dia 5 ho tractarem. 

• 24 d’abril, Trobades d’Escola Valenciana. 
• 13 de maig II Festa Intercultural 
• 17 de juny, temptativa de festa de fi de curs (enguany no acaba divendres). 

 
10. Torn obert de preguntes 
 
Es sol·licita que Anna Codonyer via el correu de l’AMPA demane a la Direcció del 
Centre una comunicació més visible en relació a la festivitat del dia 15 de març (per 
falles). 
 
La reunió de la Junta Directiva es dóna per acabada a les 19:45 hores.  
 
Assistents: Gemma Calabuig, Anna Codonyer, Anna Sancho, Fátima González, Laura 
López, Amaya Ruiz, , Rose Mary Castro, Andreu Romero, Ana Saurí, Miquel Ruiz, 
Daniel Arizpe i Cristina Sánchez. 


