
 
 

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

València, 1 de març de 2017 

S’obre la reunió a les 17,15 hores.  

Participen:  

• Comissió del Menjador: Daniel i Joan Carles. 
• Comissió d’externes: Amaya, Helena i Anna C.  
• Comissió de la Porta Verda: Rose. 
• Comissió d’Infraestructures: María i Dani. 
• Comissió d’Economia: Helena. 
• Comissió d’Extraeescolars: Yània i Rosaura 
• Comissió de comunicació: Pep i Andreu 
• Consell Escolar: Joan Carles, Amaya i Marc. 
• Comissió de L’Escola que volem: Carlos. 
• Comissió de Logística: Bego. 
• Comissió d’Igualtat i Convivència: Amparo. 
• Comissió d’Internes: Bàrbara. 

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. 

Queda aprovada. 

2. Lectura de l'ordre dia. 

S'inclou punt: com fer el PEC. 

3. Posada en comú del treball de les comissions 

a. Extraescolars: 
- En extraescolars ara són Yània, Rosaura i Joan. Quan vinga 

l'oferta d'extraescolar tota la junta donarà suport al treball que 
comporta. 

- Possibilitat d'una extraescolar nova, per a provar el tercer trimestre 
i que comence l'any que ve. L'activitat és Futbol Sala. Des dels 3 
anys fins a sisè de primària. Decidim que endavant. 

b. Fons: El projecte de Caixa Popular no l'han aconseguit. Els pagaments amb 
les famílies estan al dia 



 
c. Externes: 

- De moment només ens estem dedicant a preparar les Trobades 
d'Escoles en València, 9 d'abril . Hem de decidir l'activitat, títol: 
Vine a jugar amb jocs de fusta. Confirmem que tenim dos carpes 
comprades per aquest motiu (entre altres). Queda pendent com 
traslladar el taller i qui du l'activitat... Vía whasapp es buscarà les 
voluntàries.. 

d. La Porta Verda: 
- Propera Feria Intercultural 5 maig. Tema: La situació de Síria. Dur 

una exposició CEAR. Important informar de tot açò en el CE 
mitjançant Isabel Payà. 

e. Igualtat i Convivència en coordinació amb audiovisuals i La Porta Verda: 

S’organitzen activitats amb motius de la setmana de la dona. Divendres 10 de 
març: Donar a conèixer dos directores. Donar a conèixer amb la participació 
de les famílies a les dones del seu entorn i fer una proposta virtual. La Porta 
Verda buscarà una música tots el dies i reforçar-ho pel whasapp. Abans del 
divendres entregarem a comunicació la informació necessària per donar 
difusió al dia de la dona.. 

f. Logística:  

 Han fet un protocol perquè les comissions puguen omplir-ho quan hi han 
activitats. Es diu d'enviar-ho per whasapp. S'encarregarà de pujar les activitats 
de les diferents comissions al calendari de la web. 

g. Infraestuctures: 

Van demanar l’ús de la casa del conserge des del CE. Allí la representació de 
les mestres va explicar que ho volen dur al claustre per veure com decidir quin 
serà l’ús d'aquest espai. 

Feren una inspecció de l'edifici d'infantil i s'han detectat problemes 
estructurals, s'estan preparant propostes de solució. 

Internes escriurà un whasapp informant que Infraestructures es reunirà amb 
l'equip directiu. 

h. Audiovisuals: 

Fan dues propostes: 

1. Fer vídeos participatius. Alfabetització audiovisual per a la transformació 
social. 



 
2. Xarxa de microcine, com espai de trobada a l'escola i participació al barri. 

Enviarà les propostes al mail de l'AMPA. Es planteja buscar diferents 
alternatives per participar en l'escola. 

i. Menjador: 
- Pendent confirmar reunió amb Cuinatur per al dilluns que ve, per 

parlar amb les monitores per arreplegar l'oferta de les 
extraescolars, quadrar horaris amb Let’s Move i fer formació per la 
resolució de conflictes en coordinació amb la comissió d'Igualtat i 
Convivència. Daniel informa que ja ha parlat amb Rosa de Cuinatur 
i que traslladarà la informació a Imma com a responsable del 
menjador. 

- El CE ha de revisar el protocol dels espais que pot anar en 
coordinació amb aquesta comissió. 

- Difusió de Cuinatur: Penjar la informació en la web i als cartells de 
les portes, parlar amb comunicació perquè en la web s'incloga 
aquesta  comissió i que s'oferisquen les extraescolars del 
menjador dins de les extraescolars indicant que són gratuïtes. 
Menjador farà un resum de la proposta de Cuinatur i li ho enviarà 
a comunicació perquè ho penge en la web. 

j. Economia: S'ha ingressat una subvenció 500 euros. 
 
 
Per a la propera reunió les comissions faran un resum del que estan fent. A l'ordre 
del dia, el tercer punt serà per a les comissions però per si es vol fer algun 
aclariment no per contar el que estan fent. 

4. Pla Educatiu del Centre: 
El procés que s'ha encetat és el següent: 
 
Alumnat: Merxe farà un procés participatiu per al tercer cicle de primària. 
 
Professorat: Claustre també farà una proposta. 
 
Famílies: 

– Penjar en el drive un document per enriquir totes les famílies. Marc farà de pont 
en un drive que té compartit amb l'equip directiu. La gent que vulga participar 
escriurà a marcbrell@gmai.com  

– Al mateix temps les diferents comissions s'encarregaran també d'enriquir el 
document. 

– Es convocarà una reunió extraordinària a finals de març per concloure el projecte. 
 
 

mailto:marcbrell@gmai.com


 
5. Treball estratègic comú de l'AMPA i CE. 
 

– Importància de la figura de Isabel Payà ha de treballar la comunicació CE- AMPA 
fent resums de les reunions i passar-ho a l'AMPA 

– Les comissions de L'AMPA han de coordinar-se amb les comissions del CE veure 
la possibilitat de que un representat de les comissions de L'AMPA acudisca a les 
reunions de les comissions del CE (fins al moment aturades) si això no fora 
possible les comissions del CE haurien d'estar assabentades del que fan les 
comissions de L'AMPA. 

 
6. Posar en marxa procés del Temps Escolar. 
 

– Activitat de FAMPA el 24 de març. Comunicació donarà difusió. Es convidarà al 
professorat. 

 
 
7. Precs i preguntes 
 
Plurilingüisme: Es proposa consultar a la direcció sobre quin serà el nivell que es 
demanarà sobre el tema del decret de plurilingüisme. Pensem que hauria de ser el nivell 
avançat 1 per consolidar tot el que es va aconseguir fa uns anys amb el canvi de línia 
lingüística. 
 

 

 

 


