
	

	

ACTA ASSEMBLEA GENERAL DE SÒCIES I SOCIS DE L’AMPA 

Benimaclet, 24 de novembre de 2016 

ORDRE DEL DIA: 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General anterior. 

2. Presentació i aprovació, si escau, de l’Informe de gestió de la Junta Directiva i 

del Balanç econòmic del curs 2015-2016. 

3. Elecció de la nova Junta Directiva de l’AMPA. 

4. Presentació de la nova proposta de funcionament de l’AMPA per comissions. 

5. Presentació i aprovació, si escau, de les Línies d’actuacions i del Pressupost 

de l’AMPA per al curs 2016-2017. 

6.  Torn obert de paraules. 

 

Reunits a les 17.15h al menjador de l’escola els membres de la Junta Directiva de 

l’AMPA i les sòcies i socis, i d’acord amb l’ordre del dia per a aquesta Assemblea 

General, 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’Assemblea General anterior. 

S’aprova l’acta anterior i Anna Codonyer presenta Imma Donat, cap d’estudis del 

centre, qui ens parla de la situació actual del col·legi i ens recorda que el personal 

del centre és un equip i que l’escola és un engranatge que segueix funcionant, 

encara que la Directora, Merxe, està de baixa. 

Imma també ens comenta que el darrer Consell Escolar va ser positiu. Es tractà el 

Projecte Educatiu de Centre (PEC) que cal revisar enguany en coordinació en les 

mares i pares del centre. El PEC és un document de referencia on estan els 

nostres trets d’identitat i que defineixen la nostra escola. 

Imma ens diu que tenim una mancança de comunicació, donat que a l’escola es 

fan moltes coses que no arriben a les famílies. Per això, cal iniciar una via de 



	

	

comunicació més dinàmica. Des de l’escola s’ha encetat la Formació en Centres, a 

càrrec de Amparo Martín, i enguany tenim una coordinadora d’Igualtat i 

Convivència, Isabel Fernández, qui està molt en la línia de renovació i innovació 

pedagògica. Ha dinamitzat activitats relacionades en el 25 de novembre, Dia 

Internacional contra la Violència contra les Dones, conjuntament amb Vero, 

l’encarregada de la biblioteca. 

Respecte al menjador, Imma ens recorda que la qualitat del menjar és immillorable 

i que, malgrat que la cuina és un treball que genera moltes tensions, ara s’ha 

millorat prou en la gestió de l’estrès. Recordem que al nostre menjador n’hi ha 500 

comensals. A més, ja ha arrancat el projecte didàctic del menjador. Els educadors 

del centre han fet propostes de tallers segons les seues inquietuds. Ara s’ha 

organitzat i sistematitzat el que d’alguna manera ja es feia. 

Respecte del emmagatzemament del material esportiu, sembla que altra vegada 

s’han perdut balons de Lena Esport. Cal revisar el protocol d’ús del material per 

que no torne a ocórrer. Es parla de la casa del conserge, que queda lliure després 

de la jubilació de Jose Maria i estem pendents de que pugem usar-la. 

Respecte a la seguretat en les entrades i eixides dels xiquets i xiquetes de l’escola, 

Imma reconeix que n’hi havia un forat negre en el Règim Interior de l’escola (li ho 

va assenyalar l’inspector) i que la mesura per a subsanar-lo es pot aplicar ja 

mateix. De moment està venint una conserge del Municipal, que a mes és mare de 

l’escola, com a personal de reforç quan sols hi ha un dels conserges. Les mestres 

de primària han de estar també en les portes com es fa a infantil, i que abans no es 

feia a primària. 

Imma també ens parla de la campanya Pati Net de l’escola i l’AMPA es compromet 

a estudiar la compra d’uns contenidors. Després d’això, Imma s’acomiada. 

2. Presentació i aprovació, si escau, de l’Informe de gestió de la Junta 

Directiva i del Balanç econòmic del curs 2015-2016. 

Com que tots els assistents teníem el díptic amb el resum de les actuacions de 

l’AMPA, ha sigut prou ràpid i no més ha calgut fer un parell de puntualitzacions, 

que a continuació es detallen: 



	

	

Anna Codonyer remarca l’esforç que s’ha fet des de l’AMPA per dinamitzar la 

comunicació amb les famílies via blog, facebook, whatsapp, reduint així l’ús del 

paper. 

Ens recorda també que enguany va haver un moment de tensió quan el grup de 5 

anys de castellà havia de passar a 1er de primària. Per sort, les famílies dels 

xiquets i xiquetes van decidir que passarien als grups de valencià, i també es van 

fer al·legacions quan va sortir l’arranjament escolar per que ho modificaren. 

Respecte al balanç econòmic, Helena Ortiz ens explica que al curs 2015-2016, els 

ingressos totals de l’AMPA han sigut 6.717 €, dels quals 4.122 € corresponen a les 

quotes dels socis, 333 € de les empreses d’extraescolars, 434 € de la festa de fi de 

curs i 250 € de subvencions de l’Ajuntament. Les despeses han sigut 5.540 € 

repartides entre la Festa de benvinguda, la II Fira Intercultural, la Fira Musical, la 

festa de Fi de curs, el blog (100 € per any), la quota de la CAPPEV i de FAMPA, 

els regals de jubilació dels conserges Carlos i Jose María i els USB 

d’acomiadament dels xiquets i xiquetes de 6é (363 €). 

En total, queden ara mateix 9.793 €. 

Helena també ens conta que fa uns 4 o 5 anys es demanaren unes subvencions 

per a l’escola matinera que han pagat ara. Cal ficar-se en contacte amb les totes 

les famílies i si no es troben caldrà pensar que es fa amb eixos diners. 

A més, Laura Peña aporta 523 € que es van recollir fa 3 anys en la campanya per 

mantindre les tres línies d’infantil en valencià. Cal pensar que es fan amb eixos 

diners. Es proposa invertir-los en arreglar la casa del conserge quan estiga clar 

que podem disposar d’ella. 

3. Elecció de la nova Junta Directiva de l’AMPA. 

Queda aprovada per unanimitat. 31 vots a favor. Vore adjunt el llistat. 

Cal subsanar el problema dels càrrecs que figuren als estatuts de constitució de 

l’AMPA. Es comenta que es farà una revisió dels estatuts per tal de canviar-los i haurà 

de convocar-se una assemblea extraordinària per votar-los i aprovar-los. 



	

	

Marc B. proposa fer una normativa d’ús de règim intern en la qual s’indique la nova 

distribució de càrrecs per tal de estalviar-nos tot el procés de modificació dels estatuts 

que pot ser siga molt llarg. En algun punt es pot indicar que el que no està definit als 

estatuts, es defineix en la normativa d’us. 

4. Presentació de la nova proposta de funcionament de l’AMPA per 

comissions. 

Arantxa Grau fa la presentació de la nova Junta Cooperativa. Ens explica que s’ha 

dividit les comissions en tècniques i temàtiques per tal de repartir millor la feina i fer-

nos entre totes càrrec de les tasques més burocràtiques i farragoses. Les comissions 

son autònomes, però una persona de cada comissió ha d’estar en la Comissió 

Coordinadora, per tal d’estar totes assabentades del que es fa. 

Les reunions obertes de la Junta seran el primer dia lectiu del mes i ha d’estar present 

una persona de cada comissió.  

Es vol recuperar els taulons de les portes exteriors de l’escola com a taulons de 

l’AMPA. 

Les comissions que se presenten son: 

1. Audiovisuals: No està Raquel Zapater, però tots valorem la seua tasca 

d’educació audiovisual per als xiquets i xiquetes i les famílies. 

2. La Porta Verda: Rose Castro explica que entre les seues tasques està 

l’acompanyament a les noves famílies, el programa “Fem Parella” de parelles 

lingüístiques per a ajudar als pares i mares que tenen dificultats en parlar 

valencià, col·laborar en l’escola en la creació del Protocol d’acollida i fer una 

escola intercultural. 

3. Comissió del menjador: aquesta comissió és nova i té dos línies de treball. 

Per una banda, valorar el servei del menjador (el menjar, l’espai, el temps que 

deixen els xiquets i xiquetes per a dinar…). Per altra banda, la formació i 

acompanyament de les famílies, mitjançant xarrades, tallers,… per una 

alimentació saludable. 

4. Comissió d’igualtat i convivència: aquesta comissió també és nova. La seua 

directriu és millorar l’educació dels xiquets i xiquetes. Tenen un pla de formació 



	

	

de les famílies amb les tertúlies dialògiques (que ja van començar el curs 

passat). La propera serà el 16 de desembre. Per altra banda, volen millorar la 

comunicació amb el professorat i tots els agents implicats en l’educació dels 

nostres fills i filles. 

5. Comissió L’escola que volem: la seua tasca principal és canalitzar debats 

d’aspectes educatius. Organitzen xerrades a l’escola i volen construir ponts 

amb el claustre. 

6. Comissió d’infraestructures: aquesta comissió també és nova. Entenen 

necessari abordar les seues tasques des de dos distàncies: una propera i de 

temps curt, prestant ajuda tècnica per a resoldre els problemes quotidians 

vinculats a la conservació d’instal·lacions o de qualsevol element fixe 

pertanyent a l’edificació o a la urbanització. I una distancia més llarga i amb un 

objectiu més alt, elaborant propostes tècniques per a exposar i generar els 

debats necessaris amb l’objecte de construir entre tots una escola millor. Es 

pretén establir la comunicació tècnica amb les distintes Administracions per a 

ajudar a que estes actuacions es materialitzen. 

Esta escola té les condicions propícies d’emplaçament i d’espai per a 

desenvolupar actuacions de millora considerables. Però, sobretot, compta amb 

les condicions humanes per a què puga produir-se. Som moltes famílies les 

que reclamem espais de participació activa, fet que es reforça hui amb esta 

nova estructura horitzontal d’AMPA articulada a través de diverses comissions. 

L’objectiu d’aquesta comissió és abordar a més de les actuacions de 

conservació necessàries, estes altres actuacions més profundes i de més 

recorregut. I són: actuacions sobre el pati que amplien i que enriquisquen el 

seu ús, que han de permetre incorporar zones que propicien la trobada i siguen 

llocs d’aprenentatge exteriors. Donar ús a altres espais com l’antiga vivenda del 

conserge. Inclús repensar els accessos a l’escola, i estudiar els problemes que 

actualment es generen. I obrir òbviament la comissió a qualsevol família que 

vulga fer una proposta i expressar un problema, amb les que compartim segur 

la il·lusió de generar espais de major qualitat. Convençuts de que tot açò 

generarà llocs més estimulants i més humans, i per tant construixen 

oportunitats úniques d’aprenentatge compartit al què no volem renunciar. 

 

7. Comissió d’extraescolars: Rosaura té com a primera tasca demanar 

informació sobre les extraescolars que es proposen en Cuinatur. Planteja els 



	

	

problemes que existeixen amb els espais de l’escola. Hem de fer la reflexió de 

que les aules no són espais privats propietat de les mestres, però espais 

públics. Alguns xiquets i xiquetes no han pogut participar en les activitats 

extraescolars per manca d’espais.  

8. Comissió de Relacions Internes: Laura Peña ens explica que la seua tasca 

principal és establir un pont entre les famílies i l’equip directiu i el claustre, que 

el diàleg siga fluid amb tots els agents de l’escola. Es pretén participar en les 

reunions d’organització per cicles. 

9. Comissió de Relacions Externes: Verònica ens explica que aquesta comissió 

vol crear xarxes de comunicació amb associacions, institucions, altres AMPES 

del barri, així com amb FAMPA, CAPPEV, Escola Valenciana i reprendre la 

relació amb la Junta de Districte. Com que el seu volum de treball és prou gran, 

demanen ajuda. 

10. Comissió de logística: Ana Saurí ens explica que entre les seues tasques 

estan les de gestionar els espais i procurar que la comunicació siga bona, 

evitant les duplicitats. 

11. Comissió de Comunicació: Andreu ens explica les tasques més immediates 

d’aquesta comissió, i són: 

a) Fer difusió de les activitats de l’AMPA 

b) Agilitzar la comunicació interna 

c) Revisar el blog per dinamitzar-lo 

d) Canviar el logotip de l’AMPA 

e) Comunicar el canvi de sistema d’organització a les famílies 

f) Apropiar-nos d’un espai de comunicació, que seran els taulons 

exteriors. 

 

Tanmateix, ens informa de la donació d’un ordinador per a quan 

tinguem un espai definitiu.  

Aquesta comissió també farà la difusió de les activitats que es realitzen 

dins les aules, a través del blog (quan tinguen la informació). 

En aquest punt, es proposa que alguna persona de l’AMPA participe a 

les reunions trimestrals en les tutores. 

 



	

	

12. Fons Comunitari Escolar: Fátima ens explica el projecte del Fons i que 

necessiten ajuda per fer les activitats per aconseguir els diners per a ajudar a 

les famílies. Per a aquest curs hi ha prou fons, tot i que enguany ha hagut 

menys sol·licituds que l’any passat (19 famílies, front les 32 del curs passat). 

El Fons ajuda a les famílies en el 50% de les despeses de material escolar i 

activitats d’aula. Es fa notar que algunes mestres han fet activitats més barates. 

 

En aquest punt, es comenta que caldria calendaritzar les activitats i establir un 

protocol de Claus per tal de controlar on estan i quines portes obrin. 

 

13. Comissió econòmica: Cal encetar una campanya de captació de socis, ja que 

representen el 80% del finançament de l’AMPA. Per a l’any vinent, es 

plantejarà pujar la quota de l’AMPA. 

 

5. Presentació i aprovació, si escau, de les Línies d’actuacions i del 

Pressupost de l’AMPA per al curs 2016-2017. 

S’aprova. 

6.  Torn obert de paraules. 

Andreu pregunta qui entrarà ara al grup de Whatsapp en l’equip directiu. Es un grup 

molt operatiu que no més es fa servir per a coses de funcionament i informatives. Des 

de la Comissió de Relacions Internes queden que dues persones d’aquesta comissió 

entraran al grup. 

També s’acorda fer una reunió amb l’equip directiu, Anna Codonyer i Andreu Romero i 

dues persones de Relacions Internes, per tal de facilitar el canvi. 

S’acorda que queden al grup de Whatsapp dels delegats Andreu Romero i Laura 

López, com a enllaç entre delegats i delegades i l’AMPA. 

Acaba l’assemblea a les 19.55 


