
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'AMPA 
 
Benimaclet, 2 de maig 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. Reagrupament 
 
Després de la reunió informativa que va tindre lloc a l’escola en relació al 
reagrupament, algunes mares d’infantil van plantejar fer una  proposta de participació 
de les famílies i l'equip directiu va dir que endavant.  
Per a dur-la endavant els van demanar informació relacionada amb els reagrupament i 
Imma, la cap d’estudis, els va passar els documents que van difondre a l'AMPA.  
 
Aquestes mares d’infantil han enviat a l’AMPA aquestos documents que fan referència 
al reagrupament i proposen que siga l’AMPA qui ho faça arribar al Claustre juntament 
amb propostes de millora; tot i que en són conscients que a l’esmentada reunió 
informativa la direcció del Col·legi no va obrir la possibilitat de participació en aquest 
procés. 
 
Joan Canela, membre del Consell Escolar present a la reunió, fa un resum del que ha 
estat i com s’ha debatut al Consell Escolar aquest tema: fa tres anys que s’ha plantejat 
però mai no s’ha fet arribar cap informe ni conclusió a l’AMPA tot i que la representant 
de l’associació al Consell Escolar l’ha sol·licitada en diverses ocasions. 
Es proposa: 

- Convocar reunió amb les famílies el dimecres 18 de maig a les 17.15h per fer 
aportacions al reagrupament i propostes de millora. Tot i que es reconeix que no 
es vol la participació, al menys sí fer arribar al claustre aquestes propostes. 

- Convocar reunió amb representants del claustre per a fer arribar les conclusions 
de la reunió anterior. Es proposa fer-la el dimecres 25 de maig. 

-  (NOTA: a posteriori es van paralitzar fet que la Direcció del Centre ha 
convocat eixes dates reunions de cicle per a tractar el tema). 

- Serà Amparo Sanahuja, una  de les mares d’infantil, la que convocarà aquestes 
reunions amb el recolzament de l’AMPA.  



 

 
 

4. Situació de les al·legacions presentades per l’escola sobre 
l’arranjament. Calendari d’escolarització. 

 
No hi ha novetat respecte a aquest punt. En principi s’han acceptat les al·legacions ja 
que la direcció del col·legi no ens ha fet arribar comentaris en contrari. 
 
Ja ha estat publicat el calendari d’escolarització. 
Andreu participarà en nom de l’AMPA en la jornada de portes obertes del dia 3 de maig. 
  

5. Instal·lacions. Situació administrativa. 
 
La presidenta de l’AMPA ha preguntat a la direcció de l’escola si ja tenien l’informe del 
tècnic de la conselleria i no hi ha encara novetat. 
NOTA: Hem conegut després que està demanat l’informe a l’ajuntament per a que ens 
l’envien. També que estan esperant que la Conselleria en faça el seu fet que ja s’ha 
produït la visita (sense avisar a les persones de l’AMPA i Consell Escolar que varen 
demanar ser-hi presents a la visita dels tècnics). 
En relació al solar, tenim resposta de la Conselleria d’Educació que no l’ha recepcionat 
perquè no estan clars per part de l’escola els usos del mateix. Cal, per tant, aclarir-ho. 
 

6. Activitats esportives 
 
• El representant de l’AMPA per a activitats esportives fa un resum de l’estat de 

aquestes extraescolars per a l’any que ve i informa que es vol oferir també Zumba. 
• Una mare de l’escola demana si és possible que els xiquets i les xiquets que van a 

extraescolars per la vesprada puguen  anar directament sense que tinguen que ser els 
pares els que els arrepleguen. Es proposa que Salva parlarà amb l’empresa Arco Iris 
i es demanarà quin seria el preu de contractar a un monitor per a aquesta qüestió. Els 
pares que estigueren interessats pagarien aquest servei, l’AMPA no se’n pot fer 
càrrec. 

• Claus dels banys del pati. S’informa des de direcció del Col·legi que els banys 
romandran tancats durant les activitats extraescolars de vesprada. Només els 
monitors tindran clau i s’encarregaran d’obrir als xiquets d’aquestes extraescolars. 

  
7. II Fira Intercultural 

 
Serà el 13 de maig a les 17h. 
Per tal de coordinar aquesta activitat es proposa que es faça una reunió ad-hoc el dilluns 
9 a les 17h. 
S’acorda publicar-ho a la web de l’ampa i enviar la info mitjançant els delegats i 
delegades. Es mostra el cartell amb totes les activitats (vore publicacions al blog de 
l’AMPA). 
Es confirma que el dia 11 a les 18 hores, en col·laboració amb l’AMPA del Ferrer i 
Guàrdia es farà en aquella escola una projecció del documental La Puerta Azul. 
 

8. Trobada. Conclusions 
 



 

El balanç es positiu, en especial l’activitat de ‘jocs del món’, que va agradar a xiquets i 
també als més majors. No hi havia xiquets per a dur la pancarta a la desfilada perquè el 
lloc d’encontre era una mica lluny. 
Recordar comprar una carpa nova a setembre per a substituir a l’actual que ja està 
trencada. 
 

9. Subvencions concedides 
 

La Junta de Districte Municipal ens ha concedit 767 euros per a les activitats demanades 
(Maleta de la Ciència, Festa Intercultural, Festa de fi i d’inici de curs). 
Hem de justificar la despesa amb factures. Aquestes han de ser a nom de l’Ajuntament 
de València i poden facturar només aquells proveïdors d’alta amb l’Ajuntament. 
Els diners es poden justificar amb una activitat o totes. Cal posar, això sí, el logo de 
l’Ajutntament en cada cartell que fem. 
 

10. Escola d’estiu i multitallers 
 

S’informa que enguany La Rosetta (empresa de l’extraescolar Let’s Move) tornarà a fer 
els multitallers (juny-setembre, vore web de l’AMPA) i que Arco Iris (escola matinera, 
vore web de l’AMPA) de l’Escola d’estiu. 

 
11. Comissions 

• Audiovisuals: Cap novetat. 
• Fons: Estan duent a terme activitats per recaptar diners. En faran alguna activitat 

esportiva a més de recaptar diners als berenars de les festes programades (i 
col·laborar amb la II Festa Intercultural). 

• Porta Verda: Vore punt sobre la II Festa Intercultural que coordina aquesta 
comissió. 

• L’Escola que Volem: Es fa un resum sobre l’activitat de la Maleta de la Ciència que 
va convocar a més de 100 xiquets. Un èxit total. 
També es parla d’una iniciativa per fer un render de l’escola i mostrar el “pati que 
volem”. En relació als deures de moment no tenim avanços. 

 
12. Consell Escolar 

• S’explica la situació del reagrupament. Les diferents postures i el procés a seguir 
(vore punt 3 d’aquesta acta). 

• S’informa que s’ha proposta un protocol per a la tria de menjador (plec de 
condicions). 

 
 
13. Festa final de curs 
 

En principi aquesta es confirma per al 17 de juny, darrer divendres lectiu del curs. 
 

14. Torn obert de paraula. 
No hi ha més temes damunt la taula i es dóna per finalitzada la sessió de la Junta 
Directiva a les 19:30 hores. 
 



 

Assistents: Andreu Romero, Anna Monzó, Gemma Calabuig, Anna Codonyer, Salva 
Vilar, Miquel Ruiz, Gemma Collado, Joan Canela, Helena Olcina, Rose Mary Castro, 
Amparo Sanahuja, Arantxa Grau, Ana Saurí i Víctor Motanyana. 
 
 


