
 
 

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

València, 1 de febrer de 2017 

S’obre l’assemblea a les 17,15 hores. 

Participen:  

• Comissió del Menjador: Raquel i Joan Carles. 
• Comissió d’externes: Carmen  
• Comissió de la Porta Verda: Víctor i Laura. 
• Comissió d’Infraestructures: María. 
• Comissió d’Economia: Cris i Carmen. 
• Comissió d’Extraeescolars: Yània i Rosarua 
• Comissió de comunicació: Helena 
• Consell Escolar: Joan Carles, Aglaia i Isabel. 
• Comissió de L’Escola que volem: Aglaia. 
• Comissió de Logística: Bego. 
• Comissió d’Igualtat i Convivència: Amparo. 
• Comissió d’Internes: Bàrbara i 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. Interlocució de l’AMPA amb la direcció: Isabel diu que Merxe li va proposar fer-ne 
d’interlocutora. Cal aclarir a Merxe que ara això es fa mitjançant la comissió de Relacions 
Internes. 

2. S’aprova l’acta de l’assemblea anterior. 
3. Comencen els informes de les comissions: 

a. Extraescolars: 
- S’ informa que quan plou se suspenen les classes extraescolars d’handbol i no està 
clar quin és el protocol que cal seguir i qui es fa càrrec dels xiquets i de les xiquetes 
que hi ha a l’escola. Es redactarà un protocol en què es propose que els monitors 
d’handbol –o qualsevol altra activitat extraescolar- deuen fer-se càrrec de xiquets i 
xiquetes, compartint la biblioteca amb l’activitat que normalment té lloc a la mateixa. 
- També hi ha queixes que al laboratori lleven i posen taules. Es passa aquest tema 
a Internes per veure què passa amb aquesta situació. 
- Hi ha incompatibilitats entre l’extraescolar Let’s Move i les activitats que ofereix 
Cuinatur, perquè necessiten el mateix espai alhora. Imma va suggerir que en aquestes 
situacions tenia preferència l’activitat “gratuïta” que ofereixen els monitors de 



 
menjador. L’assemblea hi està d’acord. La comissió d’Extraescolars es reunirà amb 
el personal de menjador per a resoldre aquestes incidències. 
- Se sol·licita a aquestes comissions que compartisquen amb la resta de l’AMPA la 
programació d’activitats durant l’horari de menjador. 
- L’assemblea també manifesta que estaria bé que Cuinatur donara més informació 
sobre les activitats que ofereix i que hi haguera la possibilitat de conèixer els 
monitors i les monitores que s’encarreguen de l’alumnat. 

b. Externes: 
- S’informa sobre la Trobada d’Escoles en Valencià i es proposa preparar un taller 
més lúdic i no centrat en manualitats. 
- Trinela s’ofereix per a col·laborar-hi. 
- Pròximament es passarà una nota per a fer la comanda de les samarretes (màxim 3 
de març). Es publicarà al bloc i es donarà difusió mitjançant els delegats i les 
delegades. 
- S’ha fet una crida per a ajudar, però no ha contestat ningú. Es farà servir la llista 
de l’AMPA  per a aquesta tasca. 
- La següent reunió amb CAPPEV serà el 9 de febrer. 

c. La Porta Verda: 
- S’elaborarà un document per a protocol·litzar l’entrada al centre de les famílies 
nouvingudes, que es passarà a Internes per a que arribe a Imma i tractar d’aprovar-lo 
al consell escolar. 
- Proper 5 de maig s’organitzarà una jornada en què es realitzaran activitats sobre el 
conflicte a Síria. Totes les idees són benvingudes. 

d. Convivència sol·licita que haja coordinació entre aquesta comissió i el consell 
escolar per a que quede clar què fa cadascuna. 

e. Logística sol·licita saber els horaris d’ocupació de cada espai per a poder organitzar 
coses i informa que continua havent problemes amb les claus. 

f. Infraestuctures: 
- S’està treballant per a demanar l’ús de la casa del conserge i queda pendent llur 
aprovació pel consell escolar. 
- S’està fent un informe de deficiències del centre, que inclou problemes de 
manteniment que cal passar a l’ajuntament. 

g. Menjador: 
- S’informa de la reunió amb representants de Cuinatur, en la qual es traslladaren 
queixes sobre els càstigs. Es va suggerir proposar a l’empresa que els monitores i les 
monitores siguen formats en prevenció i resolució de conflictes. 
- S’informa que Cuinatur proposa una reducció del consum de proteïna animal en el 
menú i les raons per a aquesta proposta. Es proposa fer una activitat en la Semana de 
la Lucha Campesina per a explicar la història del menjador i pensar quins seran els 
següents passos que volem fer, en la qual la nutricionista justifique la proposta. 



 
- Se suggereix que cal coordinar-se amb la comissió de menjador del consell 
escolar per a que almenys se sàpiga que estem fent. 

h. Jornada Continuada: divendres 17 a les 17.15 hores tindrà lloc la següent reunió a 
la biblioteca, en la qual debatrem sobre el protocol de treball per a veure com seguim 
amb el tema de la jornada contínua. S’acorda contractar una persona per a tindre cura 
de xiquets i xiquetes. Comunicació farà la convocatòria oficial. 

4. S’aprova cedir l’espai de l’AMPA als estudiants del mitjà els dilluns de 15.00 a 15.30 
hores. 

 

 


