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

 
Benimaclet, 5 d’abril 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 març, 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. Trobada: informació venda samarretes, rifa i organització taller. 
 
Anna Sancho informa que s’han recaptat 968€ amb la rifa. En principi el dia 14/04 hi 
haurà la reunió per anar a arreplegar les carpetes (246) i samarretes al Col·legi 
Rodríguez Fornos. Suggerim proposar anar amb més gent per carregar. En tot cas la 
data està per confirmar. 
Estem esperant correu amb tota info de la CAPPEV. 
Taller Ampa: Jocs del món. Cal definir voluntaris per al taller. Són necessàries 4 
persones al mateix temps. S’acorda establir dos torns:  

Primer torn: De 08:30 fins a les 11:00. Quedarà al Pare Català per tal de 
traslladar el material, muntar la paraeta i iniciar el taller. 
De moment han confirmat Anna Sancho, Andreu Romero i Laura López (només 
per a descarregar a l’escola). Li ho proposarem també a Miquel Ruiz. Però cal 
més gent. 
Segon torn: Des de les 11:00 fins les 13:30. Continuarà amb els tallers i s’haurà 
d’encarregar de desmuntar i transportar a l’escola les coses. De moment han 
confirmat: Anna Codonyer i Gemma Calabuig.  

Necessitem més voluntaris i acordem demanar-los via delegats. 
Farem una preparació del taller i de com funcionen els jocs el dia 8 a les 16 hores. 
Marc Brell ens farà la formació. 
 
 
 
4. Gestions Aprovació de les al·legacions que presentarà l’escola per 

l’arranjament. Nosaltres ens adherim. 
 



 
Enguany la Conselleria ha publicat un arranjament per al curs vinent que inclou una 
habilitació en primer de primària que el centre no necessita perquè no hi ha demanda ni 
espai per a eixe arranjament. Expliquen que les dos famílies que passarien han demanat 
valencià.  
Per tant presentem les al·legacions adjuntes –annex 1- (ho farà Aglaia demà) per al 
Consell Escolar extraordinari que tindrà lloc demà dimecres. 

 
 
 
5. Activitats esportives 
 
Continuem amb el problema del quartet: continua desapareixent material. La setmana 
vinent tenen reunió amb el coordinador. I també parlaran de propostes per a l’any 
vinent. 
Paquampus 30 xiquets. Dos grups (el més nombrós el de preesport). 
Es comenta la desorganització de l’handbol. 
 
6. Extraescolars 
Acordem fer una reunió monogràfica el dia 13 a les 17:15. Parlarem també dels 
multitallers. 

  
7. Fira Intercultural 
 
La II Fira Intercultural tindrà lloc el dia 13 de maig a les17:30 hores ens confirmen des 
de la comissió de la Porta Verda. L’inici es manté a aquesta hora però cercant ombra 
per previndre la més que possible calor.  
Eixa setmana, a les classes s’anirà preparant per cursos la temàtica de la diversitat amb 
curtmetratges i una activitat amb els mestres per preparar la festa. 
Es suggereix tindre quan abans el cartell, encara que siga genèric, per poder començar 
amb la difusió. 
Constarà d’actuacions musicals per confirmar. Una que s’està gestionant és la de Dauda 
de Senegal, que podria vindre en versió reduïda. Té un cost de 250€. Es recorda que 
s’han demanat subvencions per a la festa (incloent aquesta despesa). Concretament s’ha 
demanat l’ajuda via Junta Municipal de Districte, però s’estudiarà demanar-la també 
via les ajudes a projectes educatius. 
 
Tema Junior Taofiki. Ens confirmen que estan ultimant el còmic. El seu grup d’ajuda 
també està preparant iniciatives i activitats per a la festa. 
Com l’any anterior, es proposa finalitzat amb una pel·lícula (cal per tant, contractar 
cadires). Es parla de curtmetratges adreçats per a tota la família d’Amnistia 
Internacional o la pel·lícula LE HAVRE. 
Com sempre, també tindrem berenar. La idea és poder finançar el Fons i la causa de 
Junior. 
 
Inicialment s’havia previst l’emissió del documental La Puerta Azul sobre la realitat del 
CIE de Sapadors. Però com que el públic infantil no casa amb aquesta idea es proposa 
contactar a l’IES Ferrer i Guàrdia per fer-ho allí en un altra data. Seria ideal que 

http://ampaparecatala.org/2016/02/25/la-historia-de-junior-taofiki-el-jove-de-benimaclet-deportat-a-nigeria/
http://www.filmoteca.cat/web/programacio/cicles/aki-kaurismaki-peter-von-bagh-sota-el-sol-de-mitjanit/le-havre-amb-presentacio-a
https://www.youtube.com/watch?v=p3IO5ADMyAU


 
coincidirà en la mateixa setmana, potser dijous. Raquel Zapater iniciarà els contactes 
amb Pilar Micó. 
 
8. Escola d’estiu. ¿Qué i com ho fem? Reunió amb direcció per aclarir situació. 

 
Es planteja un llarg debat sobre l’oportunitat de continuar organitzant l’Escola 
d’estiu ateses les darreres experiències. 
Es relaten les males experiències i es llisten problemes relacionats amb les 
instal·lacions, baixa demanda, poca implicació  de l’escola, així com necessitat de 
tindre una persona encarregada del tema, entre d’altres. 
A favor es defensa la necessitat d’aquest servei per part de  la comunitat escolar, 
especialment per a infantil així com que no ens podem amagar davant les dificultats. 
 
Acordem prendre una decisió el dia 13 quan tractem les extraescolars. 
Imprescindible tindre un coordinador. Es cerquen voluntaris. A la reunió no apareix 
ningú. 
Es parla de la possibilitat de contractar algú per a aquest i altres accions. Acordem 
primer saber amb Helena, la tresoresa, si com a Ampa en podríem fer-ho. 
 

9. Subvencions demanades: 
 
Hem demanat subvencions per organitzar: 

• La maleta de la ciència 
• II Festa Intercultural  
• Festa de fi de curs 2015-2016 
• Festa de benvinguda 2016-2017 

 
Pendent de subvencions Caixa Popular (fons i associacions); innovació educativa; 
Ajuntament a Associacions. 
 
10. Comissions 
 

• Comissió Fons Comunitari Escolar. Cal obtindré més recursos econòmics per 
a l’any vinent. Es reclama ajuda. 

• Comissió La Porta Verda: 
o Farem un recordatori via el grup de Delegats de les parelles lingüístiques. 

Novetat: Envia’ns la teua foto. Farem un diploma a final de curs. 
o II Fira Intercultural: punt ja tractat.. 

• 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. Demanada la subvenció a la 
Junta Municipal. Ana Saurí ens enviarà el protocol aprovat (incloent una 
fitxa tècnica i el preu) i divendres ens confirmaran que es pot difondre.  

• Comissió d’Audiovisuals. Raquel Zapater informa del vídeo fet per ACICOM 
(vore enllaç). I que li falta concretar la data de la pròxima sessió del taller de 
pares que versarà sobre internet i videojocs. 

 

http://ampaparecatala.org/2016/04/06/reportatge-sobre-lescola-de-laudiovisual-del-col%C2%B7legi-pare-catala/


 
 

 
11. Consell Escolar: 
Els pares i mares que en formen part ens informen de les darreres novetats i acords: 
 

o Reagrupament:  
Ens informaren que la decisió ja està presa pel claustre. A les famílies ens 
convocaran una reunió explicativa per explicar-nos com serà el procés que 
s’aplicarà el curs vinent. Es comenta que haguera estat desitjable haver 
integrat a les famílies, si més no en la decisió final, sí en el procés de 
deliberació previ.  

o Menjador: 
Estava prevista una reunió extraordinària per a demà que s’ha ajornat pel 
problema de l’arranjament. Els consellers representants de les famílies han 
treballat en un plec de condicions per a futures contractacions i aquest 
document està en procés de debat i estudi amb el claustre.  Si desitgeu més 
informació contacteu Marc Brell via el correu de l’AMPA. 

o Pati 
Ha vingut el tècnic de l'ajuntament i es compromet a fer el manteniment de 
l'obra que decidisca fer conselleria. 
Estem a l'espera de que vinga el tècnic de conselleria. 
Mentrestant i avantçant-nos a esta visita s'està escrivint un document sobre 
els usos pedagògics del pati, perquè siga document base sobre la feina que 
calga fer per part de conselleria. Per a la seua elaboració s'ha comptat amb la 
participació de les mestres d'infantil. 
De moment hi ha dos corrents de pensament, la de fer un pati "dur" per part 
de les mestres, i la de fer un pati "tou" per part de pares, mares i algun 
professorat del Consell escolar. 
Sí tenim un consens clar en que la obra s'ha de fer este estiu per a no 
començar el curs vinent amb els mateixos problemes estructurals, que cal un 
pati amb més d'un ús, i que calen ombres, no només per al pati sinó també 
per a les aules i sala de psicomotricitat 

o Arranjament (punt ja tractat) 
 
 

 
12. Torn obert de preguntes 
 
 
Andreu informa que l’activitat Tertúlies Dialògiques que organitzen unes mares de 
l’escola es va ajornar a març i tindrà lloc el pròxim 22 d’abril. 
També es comenta com està la situació en relació a les instal·lacions: 
 
Conselleria: està pendent la visita del tècnic. Després de Falles ens demanàrem més 
temps fins després de les festes de Pasqües. Els contactarem dilluns 11 si no han vingut. 
 
Ajuntament: està pendent des de Patrimoni enviar-nos l’expedient del solar. 



 
El dia 21 va vindre el tècnic d’instal·lacions. Estem esperant l’informe. Dilluns 11 
trucarem als dos serveis si no tenim resposta.  
 
La reunió de la Junta Directiva es dóna per acabada a les 19:45 hores.  
 
Assistents: Gemma Calabuig, Anna Codonyer, Anna Sancho, Laura López, Andreu 
Romero, Ana Saurí, Anna Monzó, Marc Brell, Aglaia Montoya, Víctor Montanyana, 
Salvador Vilar, Begoña Grau, Gema Collado i Andrés Valera. 
 
 
 
 

ANNEX 1 
AL  CONSELL ESCOLAR DEL CEIP PARE CATALÀ DE BENIMACLET 

 
 
L’AMPA del CEIP Pare Català en la seua reunió mensual celebrada el 05/04/2016 aprova donar 
suport i adherir-se a l’acord pres pel Claustre del Professorat del C.P. Pare Català de València, de 
presentar al·legacions a l’Arranjament Escolar per al curs 2016/17  i que a continuació 
reproduïm. 
 
 
“El Claustre del Professorat del C.P. Pare Català de València, amb codi 46015885, reunit el 23 de 
març de 2016 en sessió extraordinària acorda traslladar a Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport l'acord pres de presentar al·legacions a l'Arranjament Escolar per al curs 
2016/17 en els termes que s'exposen a continuació. 
 
EXPOSEM 
 
1.- Que amb data 11 de març de 2016, el Director General de Política Educativa ha signat la 
proposta d’arranjament escolar 2016/17. 
 
2.- Que, no estant conformes amb aquesta Proposta, presentem les presents al·legacions amb 
els següents motius. 
 
MOTIUS 
 
Primer.- Que des del curs present, 2015/16, al C.P. Pare Català hi ha un PLC amb els següents 
programes d'ensenyament plurilingüe: 
 
 Un PPEV que a hores d'ara s'aplica en 3, 4 i 5 anys d'Educació Infantil i que el curs 

vinent arribarà a 1r de Primària. 
 Un PPEC en una aula de cadascú dels nivells de Primària anteriors a l'aplicació del nou 

PLC. 
 Un PPEV en dues aules de cadascú dels nivells de Primària anteriors a l'aplicació del 

nou PLC. 
 
Segon.- Que com a resposta de l'administració educativa a un recurs presentat per una família 



 
qüestionant el PPEV com a únic en Educació Infantil  a partir del curs 2013/14, es van crear 
dues unitats habilitades per a les famílies dels alumnes que reclamaven un PPEC per a ells, de 
forma que en el curs 2015/16 hi havia: 
 
 Una unitat habilitada de PPEC de 5 anys  per a dos alumnes. 
 Una unitat habilitada de PPEC de 4 anys per a 7 alumnes. 
 Cap unitat habilitada de PPEC de 3 anys ja que no hi ha demanda i el PLC a aplicar 

contempla només un PPEV. 
 
Tercer.- Que dels 2 alumnes que romanien en l'aula habilitada de PPEC de 5 anys, els dos  
continuaran la seua formació en Primària en el PPEV , a petició expressa de les seues famílies. 
 
Quart.- Que en el procés d'escolarització d'enguany i tots els posteriors, l'únic programa que 
s'oferirà serà el de PPEV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tots aquests motius, 
 
SOL·LICITEM: 
 
La supressió de la Unitat Habilitada de 1er de Primària ja que no hi ha alumnes per a ella, no hi 
ha demanda possible de PPEC per definició del nou PLC amb un únic programa Plurilingüe de 
Valencià (PPEV) i el seu manteniment, a més  a més de ser innecessari, seria una despesa 
desorbitada i sense cap sentit.” 
 
 
 

Benimaclet, 05 d’abril de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Codonyer Salvà 
Presidenta AMPA Pare Català 

  
 


