
 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'AMPA 
 
Benimaclet, 3 d’octubre de 2016 
 
Reunits a les 17:15h a la Biblioteca de l’escola els membres i les membres de la Junta 
Directiva de l’AMPA i una àmplia representació de mares i els pares de l'escola, 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. 

Es confirma l’acta que ja estava penjada al blog de l’AMPA: 
https://ampaparecataladotorg.files.wordpress.com/2016/09/acta_junta_ampa_0
6_09_16.pdf  
S’aprova.  
 

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) Agenda escolar: repàs de la nova comanda i venda.  

Cal saber quantes agendes s’han encomanat en total i si finalment ha sigut 
suficient o no per actualitzar la comanda de l’any que ve. Cal consultar amb 
Miquel Ruiz i Clelia, que no han pogut assistir.  
Cal actualitzar la informació perquè la info de EQV no apareix. Tot i que vam 
tindre el PDF tots, ningú no se’n va adonar que no hi havia aquesta 
informació. Cal rectificar-ho per que al proper curs si que hi aparega. 
 

 
4) Consell Escolar: Resum dels acords de la darrera reunió (26/09/16) 

i decidir si es fa una posterior publicació a blog  
Abans de parlar dels temes en concret, es planteja la qüestió de com hem 
d’abordar alguns aspectes. Concretament, de com abordar la presa de 
decisions quan no hi ha consens clar. Cal votar? Abstenció?? Simplement 
informem??? En aquest punt no arribem a una decisió clara. Cal tornar-ho a 
parlar. 
 
Tema actes (resum dels acords de les reunions del Consell Escolar): Amaya 
proposa penjar les convocatòries en lloc de les actes i després un resum sense 
dades “compromeses”.  
Cal parlar amb Merxe perquè ens envie la convocatòria amb més temps. Anna 
C. I Anna M. Parlaran amb ella. La idea és que tota la comunitat educativa 
estiga informada de quan hi ha Consell Escolar, i que s’hi puguen fer 
aportacions als representants de les famílies. 

https://ampaparecataladotorg.files.wordpress.com/2016/09/acta_junta_ampa_06_09_16.pdf
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Es proposa crear un compte de correu del Consell. Potser és millor que la gent 
escriga a ampa.parecatala@gmail.com i redirigir a les persones. Es parlarà 
entre el membres del Consell Escolar i ens comunicaran com és millor. 
 

 
a) Instal·lacions 

 
Es proposa crear una comissió d’infraestructures i instal·lacions.  
 
Proposta de fer llistat i posar-ho al blog, per a marcar el que es va resolent. 
S’aprova però algú s’ha d’encarregar de fer el seguiment.  
Parlar amb Merxe per a que demane que netegen el solar adjacent a infantil i 
el desbrossen perquè hi ha molts mosquits i moscards. (Andreu Romero 
s’encarrega). 
Les instal·lacions que estan pendents de seguiment són: 
A) Pati d’infantil: terra i ombra. Projectes aprovats pendents d’execució  
B) Pati de Primària: situació paviments, cistelles, focus ficus  
C) Humitats Biblioteca  
D) Espais per a extraescolars/esports  
E) Solar  

 
 

b) Extraescolars: situació esportives i cessió d’espais 
 

Rosaura Sánchez es proposa com a voluntària per a substituir a Salva com a 
responsable d’esportives. Buscarà gent que li ajude. 
Cal demanar als responsables de les diferents extraescolars que tinguen més 
sensibilitat amb el valencià com a llengua de l’escola, també per a les 
extraescolars.  

 
c) Deures: proposta CEAPA de vaga a novembre. 

Ens informen des del Consell Escolar en què consisteix exactament la 
proposta de CEAPA:  
Es tracta de que els docents no posen deures durant els caps de setmana de 
novembre i que les famílies ho recolzen i, cas que els mestres i les mestres 
s’oposen, CEAPA proposa la insubmissió argumentada a les famílies (enviar 
nota a la mestra dient per què no es fan els deures).  
https://www.ceapa.es/content/ceapa-presenta-los-datos-de-inicio-de-curso-
escolar-2016-17-y-la-campa%C3%B1a-en-la-escuela-falta 
 
Les membres del Consell Escolar que estan presents expliquen que el tema 
dels deures és un tema que ja venien treballant al Consell, que hi havia la 
proposta d'un protocol, però ja se'n parla de fa temps, han proposat fer una 
jornada a finals d’octubre sobre el tema amb mestres per una banda i per l'altra 
una proposta en format taula rodona per a tota la comunitat educativa.  
 

mailto:ampa.parecatala@gmail.com
https://www.ceapa.es/content/ceapa-presenta-los-datos-de-inicio-de-curso-escolar-2016-17-y-la-campa%C3%B1a-en-la-escuela-falta
https://www.ceapa.es/content/ceapa-presenta-los-datos-de-inicio-de-curso-escolar-2016-17-y-la-campa%C3%B1a-en-la-escuela-falta


 
 

De la campanya de CEAPA com a AMPA nosaltres informarem a les famílies.  
 

d) Jornada continua. 
S’explica un poc quin és el procés i que en la nostra escola de moment encara 
no s’ha plantejat. El claustre ha de fer un projecte que s’ha d’aprovar per 
Consell Escolar i presentar a Conselleria en el termini que s’indique.  
Conselleria va traure el curs passat una convocatòria. Les escoles que han 
volgut han presentat els projectes, que una vegada valorats per la Conselleria 
s’han votat per les famílies. En aquells casos que han obtingut el percentatge 
que marca la convocatòria, s’ha implantat. En la nostra escola, de moment, no 
s’ha proposat.  
 
Al Consell Escolar es  va dir que han de parlar de la situació i que faran un 
projecte. 
 
Anna M. o Anna C. parlarà amb Merxe per veure com va avançant i poder 
participar.  

 
e) Petició ús de l’escola per a classes d’àrab. 

 
L’AMPA respecta totes les creences de les famílies de l’escola i el barri. Per 
eixe motiu, hem encetat un ric i llarg debat on no hem arribat a consensuar una 
postura comuna, i, per tant, no ha pres una posició al respecte. 
 
En relació a la votació i debat de la petició al Consell Escolar, Amaya afegix: 
finalment el que va passar al Consell és que quant a votacions el Consell era 
favorable a cedir espais de l'escola al Centre Cultural Islàmic, però la barrera 
estava, no en el fet cultural, religiós o propi de l'entitat, sinó en el protocol d'ús 
d'espais que Merxe va informar al Consell que existia. Per tant al Consell es va 
acordar de cedir-los espais en igualtat de condicions a altres entitats, això és, 
oferir-los una cosa que no satisfeia el que demanaven 10/12 aules. Víctor, un 
pare que pertany a la Porta Verda i que ha seguit de prop el procés, va 
manifestar el seu malestar per haver allargat tant la resposta al Centre Cultural 
Islàmic, la qual cosa els ha privat de buscar altres solucions. Si l'escola, en 
aquest cas la direcció, ja sabia que no es deixaven els espais que demanaven, 
per què va allargar tant la presa de decisions? Se'ls podria haver dit que de 
moment no es podia satisfer la demanada i ja està. 
En aquest sentit, una mare de Let's move va manifestar també el seu malestar 
per la manca d'espais que han deixat a aquesta entitat. Com que ja s'acumulen 
aquests malestars i al Consell Escolar els representants de les famílies en són 
sabedors, es comenta que eixe protocol que regula l'ús dels espais s'ha 
demanat per a que siga revisat, i actualitzat.  

 
 

 



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

d’assemblea. Crida a participar en una candidatura conjunta.  
 
L’Assemblea es fixa per al 24 de novembre.  
Per a la propera reunió de novembre (7 novembre) haurem de tindre preparada 
la convocatòria i la llista.  
Andreu s’ha ofert per a preparat l’assemblea juntament amb Helena i amb 
Anna Codonyer.  
 
Arantxa i Elena de l’EQV fan una proposta de treballar de manera habitual per 
comissions de treball  i que els càrrecs foren més simbòlics. Sembla que amb 
aquesta proposta de funcionament més “horitzontal” si que hi ha més 
voluntaris.  
Es proposa fer unes quantes reunions entre la nova proposta i la Junta actual 
per fer una catalogació de les diferents tasques i veure com és possible 
organitzar-se per a un nou funcionament. Concretarem les reunions per a la 
propera setmana.  

 
 

6) Cerca d’un/a coordinador/a d’esports en substitució de Salva Vilar. 
Reconeixement de la seua tasca. 

Ja s’ha tractat abans. Rosaura se'n farà càrrec.  
Es comenta que hi ha una proposta de protocolarització amb Rodri i Merxe de 
l’ús d’espais etc. que es va parlar en l'espai del passat Consell Escolar. 
 

7) Balanç i situació de les activitats extraescolars.  
Clelia no ha pogut assistir i no sabem si hi ha moltes incidències.  
Hi ha una mare que diu que el seu fill no apareix als llistats de teatre d’infantil. 
Li hem donat el telèfon de Carmen per que parle amb ella directament. 
  

8) Organització de la festa de benvinguda del curs 2016-17.  
• Gymkana esportiva (benefici del fons) (coordina  David) 
• Mercat solidari (benefici del fons) (Organitza Fàtima) 
• Berenar alumnes de sisè (els contacta Anna Codonyer) 
 ORXATA: paga l’AMPA. FÀTIMA contacta amb la mare de MON 
ORXATA i Elena de l’EQV amb Quique Navarro de Terra i Xufa. 
• Demanar al Festival Benimaclet Confusió (que és eixe dissabte i 
diumenge si volen col·laborar d’alguna manera). (Andreu Romero els 
contacta) NO ÉS VIABLE 
• Cinema mut amb música en directe (colofó). Raquel Zapater coordina. 
¿COM HA QUEDAT?  ES MOLT CAR I EL QUE S’HA FET ES 
ENCOMANAR CADIRES I RAQUEL HA TANCAT EL TEMA DEL 
DVD. 
• Rifa de l’AMPA i taula d’inscripcions (Helena ha de fer la clàssica 
gestió amb l’Associació de Comerciants) Helena ha de tornar a contactar amb 



 
 

ells. L’altra Helena farà cartell i bons de la rifta. Helena Ortiz li enviarà el que 
hem utilitzat fins ara.  
 Tires de la rifa: es compra paperetes i globus: Helena Ortiz els 
compararà.  
 Boles de la rifa: Diu Marc que va ser una donació a l’AMPA. Cal 
buscar-les al quartet o tornar-les a fer.  

 
Es fa la proposta que l’EQV faça pintacares. Arantxa ho coordina.  

 
9) Comissions; 

a) Porta Verda: ANDREU pregunta: com està el tema Júnior?  NO hi ha 
novetat.  

b) I l’intercanvi lingüístic? Laura informa que les parelles lingüistiques 
continuen. 
 
 

c) Fons Comunitari Escolar: Les sol·licituds ja estan en marxa. Han de fer un 
projecte per a presentar a Caixa Popular per demanar subvenció.  

 
10)  CURS VALENCIÀ MARES I PARES. 

La propera setmana s’enviarà un recordatori. De moment està assegurat el curs 
dels dilluns de 15:30 a 17:00 per a preparar el mitjà. I si s’apunta més gent, 
podrà eixir el dimecres el curs per a preparar el superior a la mateixa hora.  
 

11) Torn obert de preguntes i paraules. 
Una mare de 1r d’infantil ens explica que la mestra de la seua classe (Silvia) 
els ha explicat que han de posar 150 € entre tots, per a comprar joguets, a 
banda dels 50 per familia per a material. Li expliquem que mai s’ha demanat 
diners per a eixes coses. Consulta per wassap i no és exactament així, sembla 
que ho va entendre malament. L’escola li ha donat a la mestra 150 € per 
comprar joguines. Aclarit el malentés.  

També sorgix la consulta del personal de Enfermera Escolar. Ella és 
infermera. 

La delegada de 1r infantil C ens dóna les seues dades per incloure-la al wasap 
de delegats. 

 
 

 


