
 
 

 ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA COOPERATIVA DE L'AMPA 

Benimaclet, 9 de gener de 2017 

Es varen reunir a les 17:15h a la Biblioteca de l’escola els i les següents membres de 

la Junta Cooperativa de l’AMPA: 

• Internes: Laura 
• Economia: Helena Ortiz 
• Comunicació: Cap persona. 
• Extraescolars: Yania 
• Infraestructures: Cap persona. 
• Externes: Helena Ortiz 
• Logística: Cap persona  
• Fons: Cap persona 
• Audiovisuals: Cap persona. 
• Menjador: Raquel 
• Porta Verda: Rose. 
• Escola que volem: Almudena 
• Consell Escolar: Joan. 
• Igualtat i Convivència: Laura 

 

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. S’aprova l’acta de la reunió anterior. 

2. Jornada Continuada: tenim un debat llarg sobre què/com fer i sobre si estem 

a favor o no. Acordem que cal separar el procés d’implantació de la Jornada 

Continuada dels desitjos familiars personals de que hi haja jornada d’aquest 

tipus o no.  

3. Porta verda: L’activitat de la Setmana de les Persones Migrants ha estat un 

èxit 

4. La comissió d’Igualtat demana que pensem idees a fer per al 8 de març, donat 

que per a eixa setmana hi ha un concurs literari (SAMBORI?) ja organitzat.  

5. Menjador: Es comenta que des de la comissió, i donat que Imma li’ls ha donat 

via lliure per parlar directament amb Cuinatur, vol reunir-se amb Cuinatur per 



 
proposar-los un nou espai d'interlocució directament AMPA-Cuinatur. Es parla 

de integrar Convivència i Extraescolars en eixe nou espai. 

6. Extraescolars: feina organitzada a falta d’algun certificat fiscal. Es presenta 

com a greu el fet de que no es pot tindre cura adequadament del material 

d’activitats esportives. 

7. Infraestructures: Helena s’encarrega de fer-ne un escrit per tal de reclamar la 

casa del/la conserge. 

8. Relacions externes: s’informa de la CAPPEV. Necessitem repartir la rifa, si 

cal, es farà crida. 

9. Comissió econòmica: cal confirmar que els xiquets d’extraescolar 

coincideixen amb els que han pagat. Cal creuar els llistats dels xiquets i 

xiquetes que fan extraescolars amb les famílies que són sòcies de l'Ampa (han 

pagat la quota). Per a fer extraescolars han de ser socis.  

10. Línies d’acció: organitzar xerrades sobre els horaris escolars i organitzar com a 

mínim 2 assemblees generals de l’AMPA abans de la fi de curs per tal de parlar 

de la Jornada Continuada. 

11. Torn obert de preguntes i paraules:  

No hi ha cap petició i a les 19:30 hores es dóna per finalitzada la reunió. 

 


