
 
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'AMPA 
 
Benimaclet, 6 de setembre de 2016 
 
Reunits a les 18:00 h al Café de les Llums 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 de l’acta de la sessió anterior. 

Malauradament, aquesta acta està pendent (ver ser a final de curs). Quan estiga 
redactada s’enviarà als assistents perquè donen el vist-i-plau telemètic i 
procedir a penjar-la al blog. 

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. S’acorda afegir un punt a 
proposta del Consell Escolar. 

3) Consell escolar 
 
Existeix un problema de filtracions en un aula d’infantil. Aquesta situació està 
detectada i denunciada a l’ajuntament des del curs passat.  
Com no s’ha fet cap actuació, la Direcció ha demanat pel registre urgentment que 
l’arreglen. 
A petició del Consell Escolar, un representant de les famílies i la presidenta de 
l’AMPA hem fet també un escrit per a demanar a l’ajuntament que ho arregle. 
Hem acordat enviar un correu escanejant l’escrit al regidor Sergi Campillo i al 
Servei educatiu des de l’AMPA (responsable d’aquesta tasca serà Anna 
Codonyer). 
NOTA: El primer dia de classe varen vindre els operaris de SECOPSA a 
solucionar aquest problema i ja estan treballant a l’escola. 
 

4) Organització dels torns de venda per a l’agenda escolar. 
 
Com cada any, es procedeix a vendre i distribuir l’agenda escolar per a 
primària (es recorda que no és obligatòria però sí molt útil). 
El preu és de 3,50€. Es posarà 3-4 dies de venda.  A les 9 i a les 16:45 a 17:15. 
Després es deixen a consergeria. 
S’acorda que siga Dimarts, dimecres i dijous de la setmana vinent. Quartet 
AMPA. 
Procediment: 
Nota informativa: via classes i whatsapps (BLOG) a partir del Cartell que farà 
Anna C (i penjarà a l’escola Salva). 
Grups: 
Matí  



 
Dimarts: Andreu i Clelia 
Dimecres: Andreu i Clelia 
Dijous: Andreu i Clelia, Maria 
Vesprada 
Dimarts: Raquel Z, Cristina  i Anna C (i després ensobrar) 
Dimecres: Fàtima i Anna C 
Dijous Raquel Z i Gemma 
 
Andreu visitarà el dia 8 el quartet per vore com està el material, organitzar-lo i 
parlar amb les noves conserges (i intentar aclarir el tema claus). 
 

5) Preparació de la informació de l’AMPA per als sobres que es reparteixen a 
inici de curs. 

 
Com cada any, distribuirem un sobre informatiu a les famílies sobre es 
activitats de l’AMPA, el nostre funcionament i la graella d’Extraescolars.  
Acordem incloure-hi aquesta informació: 
 

• Tríptic AMPA (vore annexe) 
• Fes-te Soci 

(https://ampaparecataladotorg.files.wordpress.com/2015/10/ampa-
pare-catala-inscripcio-def_1617.pdf) 

• Graella extraescolars (Fàtima està actualitzant-la per a que després 
Clelia la confirme).  

 
 Acordem que Helena Ortiz  faça ja a La Pantera Rosa d’una comanda de 
sobres (el nombre no el tenim clar, estaria al voltant de 625-650). Allí durem 
dilluns 12 o dimarts 13 els documents per a la seua impressió. 
El dimarts 13 a les 17:15 hores quedarem per a ensobrar. Enviarem una nota 
via delegats (whatsapp) per a demanar ajuda. 
Dimecres 14 les tutores repartiran el sobres. 
 
Acordem que la reunió informativa siga el dilluns 19 a les 18 hores a la 
biblioteca. Els dies 20 i 21 seran les taules informatives al pati de Primària 
(17:00 hores) i el dia 23 el límit per a fer les inscripcions. Les llistes es 
publicaran el dia 29 i començarem les activitats el dia 3 d’octubre. 
 
Clelia demanarà a les empreses que incloguen als seus tríptics que cal ser socis 
de l’AMPA. Es suggereix agafar el text de la graella: 

IMPORTANT: Una assegurança de FAPA cobreix l’alumnat que 
participa en les activitats extraescolars. Per tal que els vostres fills 
puguen comptar amb aquesta cobertura, cal que sigueu socis de 
l’AMPA. És per això que per tal de formalitzar la inscripció en 
aquestes activitats, és imprescindible que sigueu socis de l’AMPA i 
que estigueu al corrent del pagament de la quota anual. 

 
 



 
6) Renovació de la junta i línies de treball per al nou curs. 

 
Convocarem una Assemblea a Novembre per tal de complir els nostres 
estatuts que demanen una renovació de càrrecs cada dos anys. 
Encetem un debat sobre la disponibilitat enguany dels membres de la Junta, la 
pretensió d’alguns de no continuar (per incompatibilitat d’horaris) i la 
necessitat, de totes formes d’incorporar més gent per a fer front a totes les 
activitats que duu a terme l’AMPA. 
Per tant, acordem aclarir, en primer lloc, la continuïtat de la gent actual 
(caldria saber-ho en la següent reunió d’octubre) i promoure la incorporació de 
totes aquelles persones motivades. Farem campanya entre els Delegats, els 
nostres contactes i els membres de les diferents comissions de l’AMPA. 
 
 

7) Propostes d’activitats extraescolars pendents. 
Una volta ens posem en marxa, acordem que Anna C. i Clelia redactaran una 
resposta a totes les empreses indicant que per falta de disponibilitat i espais 
enguany no les hemo pogut oferir. 
 

8) Organització de la festa de benvinguda del curs 2016-17. 
 
Es proposa que siga el divendres 14 d’octubre. Recordem que, de cara a la 
seua difusió i justificació de despeses cal recordar que és una activitat 
finançada per l’Ajuntament. 
Es proposa incloure aquestes activitats: 

• Gymkana esportiva (benefici del fons) (coordina Salva) 
• Mercat solidari (benefici del fons) (Organitza Fàtima) 
• Berenar alumnes de sisè (els contacta Anna Codonyer) 
• Demanar al Festival Benimaclet Confusió (que és eixe dissabte i 

diumenge si volen col·laborar d’alguna manera). (Andreu Romero els 
contacta) 

• Cinema mut amb música en directe (colofó) (a confirmar). Raquel 
Zapater coordina. 

• Rifa de l’AMPA i taula d’inscripcions (Helena ha de fer la clàssica 
gestió amb l’Associació de Comerciants) 

• Demanar a les diferents comissions (en aquest cas Porta Verda i 
l’Escola que Volem) si tenen més idees o propostes. (Raquel Z 
demanarà a l’EQV i Laura a Porta Verda. 

 
 
 

9) Campanya de captació de nous socis i col·laboradors: 
 
Una volta encetem la dinàmica, cal iniciar una campanya (com hem dit al punt 
de l’Assemblea) de captació no soles de socis sinó també de col·laboradors.  
En aquest sentit, convocarem una reunió de delegats una volta estiguen tots 



 
triats a l’octubre. 
En resum: L’AMPA NEEDS YOU 

10) Compra del tendall nou per a les trobades. 
 
S’encarreguen Anna C. i Fàtima en comprar-lo i Helena li’ls farà el retorn. 
 

11) Tirant Lo Blanch cursos de valencià 
Fer com l’any passat. Informar de la possibilitat d’organitzar el curs <i enviar 
a l’associació de veïns> i si hi ha demanda s’organitzarà. (Acordem fer 
aquesta tasca la darrera de setembre). S’encarreguen Anna C. i Andreu. 
 

12) Torn obert de preguntes i paraules. 
• Andreu demana en quina situació se troben les obres de millora i 

acondicionament de les instal·lacions. No tenim novetat i acordem 
escriure a la Direcció i Consell Escolar per conèixer l’última hora. 

• Acordem demanar a la Porta Verda un seguiment de la situació de 
Júnior para continuar donant suport a la seua causa. 

 
 
La reunió de la Junta Directiva es dóna per terminada a las 20.00 hores.  
 
Assistents: Gemma Calabuig, Almudena Navas, Anna Codonyer, Laura López, 
Andreu Romero, Raquel Zapater, Fátima González , Cristina Berenguer i Salvador 
Vilar. 
 

 


