
 
 
  REUNIÓ OBERTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’AMPA 
 
Dia: 07/11/2015 
Lloc: Biblioteca 
Hora: 17.15 
 
Assistència: 16 persones 
Ordre del dia 
 
1) Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2) Presentació i aprovació, si escau, de la proposta d’ordre del dia per a la reunió 

oberta de hui. 
3) Preparació Assemblea: 

a) Convocatòria 
b) Ordre del Dia 
c) Votacions 
d) Candidatura (presentació de candidatures) 

4) Protocol entrada a l'escola. 
5) Consell Escolar 
6) Instal·lacions 
7) Extraescolars 
8) Esports 
9) Vaga i convocatòria de no deures en novembre. 
10) Comissions 
11) Torn obert de preguntes i paraules. 

 
 
17.28 Comença la reunió 
 

1)Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Es comenta que està penjada en el 
blog, per qui la vulga llegir abans. Aprovada per unanimitat. (vore enllaç) 
 
2)Presentació i aprovació, si escau, de la proposta d’ordre del dia per a la 
reunió oberta de hui. 
S’aprova. 

3)Preparació Assemblea: 

a) Convocatòria 

Anna comenta que en els darrers temps s’ha comentat que l’assemblea sol ser 
llarga, que hi ha informació que s’ha de presentar, però que una proposta seria 
passar les diapositives de la memòria i els comptes abans per a poder destinar el 
temps de l’assemblea a parlar de com organitzar-nos i altres temes que ens 
ocupen. Helena proposa de simplificar al màxim el power point i passar-lo en 

https://ampaparecataladotorg.files.wordpress.com/2016/11/acta_junta_ampa_03_10_16_1.pdf


 
paper a qui assistisca i també es podrien afegir les coses que es volen fer. El que 
s’ha treballat i el que es treballarà. Es queda de fer el tríptic i el balanç econòmic. 

Andreu passarà els continguts per a la memòria a Helena Olcina. Helena Ortiz 
envia posteriorment la part de tresoreria. 

Es farà la nova carta formal de convocatòria de l’assemblea general i anunci 
d’eleccions de 2016 basada en la que tenim de fa 2 anys, quan ja va haver 
eleccions. L’assemblea es farà el 24 de novembre de 2016. 

Anna refà la carta i la passa. Es proposa de comentar el tríptic que es lliurarà per a 
fer un repàs ràpid del que s’ha fet. En aquesta carta hi haurà també l’enllaç de 
l’acta anterior.  

b) Ordre del Dia 

El que diu el punt anterior, primera part molt breu de memòria (tríptic) i 
presentació del balanç de comptes i després nova constitució de la junta i 
parlar de com es funcionarà. 

c) Votacions 
d) Candidatura (presentació de candidatures) 

Helena Olcina passarà a Cristina Berenguer (secretària)la llista de les 40 persones 
que opten a la Junta de l’AMPA. Ho farà en el temps establert legalment a la 
convocatòria d’Assemblea. Es parla de la importància de transmetre en 
l’assemblea la proposta, el projecte, la manera de funcionar que proposa aquesta 
candidatura. 
Votació, se sol fer per assentiment, però es durà una llista de socis i sòcies (hi ha 
el nom dels infants) i es farà com en la festa (marcar l’assistència amb fosforito). 
 
Recordem a Helena Olcina que la presentació de la candidatura ha de constar de 
noms, cognoms i DNI). 
 
Anna Saurí demana els Estatuts de l’Associació, s’informa que estan disponibles a 
la web: https://ampaparecatala.org/estatuts/ 
 

4) Protocol entrada a l'escola. 

Anna comenta que ha rebut una carta de l’equip directiu informant de la 
intensificació de la vigilància en els portons d’infantil i primària després del 
greu incident de fa tres setmanes d’una xiqueta que va arribar a l’escola i la 
seua filera ja havia marxat. Pujà a la classe, explica que picà a la porta i no 
l’obriren i se n’anà a casa a soles. Isqué de l’escola sense que ningú no se 
n’adonés o almenys no li ho impedís o l’acompanyés i arribà a casa. Per sort la 

https://ampaparecatala.org/estatuts/


 
mare hi era.  Aquest fet ha motivat que s’accelere la revisió del Reglament de 
Règim Intern de l’escola en l’apartat d’Entrades i Eixides.  

Es demana que es tanquen dates per a no estar esperant ad aeternum que es 
revise el reglament i que ens hi arribe. Anna demanarà dates a Imma i Aglaia i 
Amaya ho demanaran al Consell Escolar. 

Es considera que han passat almenys dues coses. D’una banda el fet que una 
xiqueta de primer de primària isquera de l’escola i de l’altra la reacció de la 
mestra cap a la xiqueta que va arribar molt angoixada a la seua classe.  

Acordem fer seguiment d’aquest tema i valorar si cal fer alguna acció més i 
veure com es van resolent les dues qüestions. 

La qüestió dels conserges també és un tema a resoldre. 

5) Consell Escolar 

Des de la sessió passada no se n’ha fet cap. En van convocar 3 
d’extraordinaris (temes: jornada contínua, petició de cessió d’espai puntual i 
qüestions de menjador)  però es van suspendre i no hi ha hagut més notícies. 

En relació a la cessió de l’espai, l’AMPA va facilitar la cessió vehiculant la 
petició davant Direcció. 

6) Instal·lacions 

Anna Codonyer informa que va parlar amb Imma i que li ha donat el correu 
que Merxe va enviar a conselleria el 28 de juliol, demanant els informes dels 
tècnics que van passar per l’escola. L’ha remés a María, de la comissió de 
infraestructures. Aquest correu de Merxe resumeix les reunions que s’han 
mantingut el curs passat amb Carmen Quiles, de conselleria, sobre les 
infraestructures de l’escola. Segons va contar-li Imma la petició no havia 
arribat encara als tècnics de Conselleria. Tornarà a demanar que ens envien 
l’informe per saber com s’han de realitzar totes les obres pendents.  

Solar que està entre infantil, Cotolengo i les vies: Hi ha un procés per a 
adherir-lo a l’escola, i tenir així els metres suficients que es necessiten per a 
que tinguem dret a un pavelló esportiu. Quan estiga clar el tema del solar es 
podria arribar a fer un pavelló esportiu, potser obert però cobert. Un edifici 
complert amb el seu excedent no pot assumir-ho, ara per ara, l’escola. També 
hi ha altre procés d’actualització en marxa, la normativa marca que el 
menjador hauria d’estar en un edifici independent de l’escola. 

 

 



 
7) Extraescolars 

Com que no ha vingut Clelia i aquesta comissió encara no s’ha consolidat, no 
fem cap comentari.  

8) Esports 

Rosaura explica que a dia de hui ningú no l’ha informada de res oficialment i 
que des de l’escola es continua donant la informació a Salva que ja ha deixat 
de fer aquesta feina. Anna parlarà amb l’escola. 
Quant al traspàs per a la nova comissió, que són 6 persones. Estan unificades 
extraescolars i esports. Es recorda que cal que les comissions noves es 
reunisquen i s’organitzen. Si pot assistir-hi Salva per a explicar com 
funcionava, millor. 
Rosaura reprèn el tema perquè li demanen explicacions i coses a fer, i ella no 
sap a qui adreçar-se. I ella respon que quan es reunisca la comissió actuaran.  
Aprofitant aquesta qüestió Ana Saurí comenta que ella posarà en contacte els 
membres de les noves comissions per a que es puguen organitzar entre elles. 

9) Vaga i convocatòria de no deures en novembre. 

Vaga: reflexió posterior, que des de l’AMPA hauríem d’haver fet més força 
per impulsar l’assistència a la manifestació en comptes de només llançar la 
convocatòria de vaga. I preparar-la amb més temps. Cal aprofitar aquestes 
situacions per a fer pinya i reflexionar sobre la protesta que encetem. 
Especialment perquè es preveuen més aquest hivern. 

Vaga de deures de cap de setmana de CEAPA. Està convocada. 

De la reunió de la junta anterior, Arantxa Grau va explicar que estava 
coordinant el tractament del tema dels deures a l’escola amb Imma. El 
divendres passat el 4 de novembre ja es va fer la formació de mestres, hi van 
assistir unes 20 persones. La valoració pareix que va ser positiva, per 
l’assistència, sobretot.  

La segona part d’aquesta jornada és la sessió oberta a tota la comunitat 
educativa també sobre el tema dels deures. Vénen unes 5 mestres de l’escola 
pública que es diuen les supermestres. Es farà divendres 11 de novembre de 
vesprada, vindran a explicar la seua experiència i podrem tenir un debat sobre 
el tema. 

Parlem que seria important fer les convocatòries amb més temps, almenys 
d’una setmana per l’altra no d’eixa setmana per a eixa setmana. Sense passar-
se per a que no s’oblide!! 

Tirem avant. 



 
Andreu Romero ho envia ja mateix al whatsapp i ho penja al blog, tan prompte 
com estiga confirmat l’espai. Arantxa a més ha d’enviar la carta de 
convocatòria al claustre, a Inma, amb còpia a Anna. 

10) Comissions 

Porta verda: tenim moltes parelles lingüístiques, més peticions que 
voluntaris. Tornaran a fer una crida. Estan preparant un pla d’acollida per a 
presentar a l’escola. 
 
Audiovisuals: pareix que segueix però caldria trobar la manera de coordinar-
se. 
 
Escola que volem: Està molt enfeinada aquesta comissió en el treball de la 
nova candidatura. 
 
Fons Comunitari Escolar: S’ha presentat un projecte a Caixa Popular. Estem 
a l’espera de resposta. 
 

11) Torn obert de preguntes i paraules. 
 
Helena Ortiz explica que: 

 
• Hem justificat els 250 euros de la subvenció corresponent a l'any 2015 de 

l'Ajuntament de València (la subvenció està ingressada i justificada en 2016). 
• La subvenció de l'Ajuntament corresponent a l'any 2016 ha sigut de 735 euros. 

La justificació ha sigut amb una nova metodologia, els proveïdors facturaven 
directament a l'Ajuntament no a l'AMPA. 

• La subvenció de Conselleria del 2016 ha sigut de 500 euros. Encara no ens 
han ingressat els diners però ja hem justificat l'import. 

A més, explica que la Conselleria ens va pagar (amb prou de retard) una ajuda per 
a xiquets i xiquetes que anaven a l’escola matinera els cursos 2011-2012 i 2012-
2013. 

Sobre aquesta subvenció per a l'escola matinera de fa anys, Helena ha parlat amb 
Conxa (Arco Iris) i ens ha enviat els llistats dels xiquets dels dos anys objecte de 
la subvenció. El dilluns següent a la reunió de la Comissió Econòmica es parlarà 
del protocol a seguir per contactar i donar els diners a les famílies. 

 
 
 
  


