ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA COOPERATIVA DE L'AMPA
València, 11 de setembre de 2017
S’obre la reunió a les 17,15 hores.
Participen:
• Comissió del Menjador
• Comissió d'Externes
• Comissió de la Porta Verda
• Comissió d’Infraestructures
• Comissió d’Extraescolars
• Comissió de comunicació
• Consell Escolar
• Comissió de L’Escola que volem
• Comissió de Logística.
• Comissió de Convivència
• Comissió d’Internes
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.
Es posposa l'aprovació per no tindre l'acta a mà (la de juliol als horts).
2. Lectura de l'ordre dia.
Queda aprovat.
3. Extraescolars 2017-18
Rosaura presenta el calendari d'extraescolars, que conviurà junt amb el calendari
d'activitas de menjador que proposa l'escola. Aquestes darreres no tindran una
temporalitat fixa, ni la direcció pot assegurar que siguen les inicials.
- La reunió per presentar les extraescolars a les famílies serà el 18 de setembre
(dilluns)
⁃ Les taules per recollir les inscripcions es posaran el dimecres 20 de setembre
⁃ Cal aclarir que les extraescolars de migdia son per les xiquetes i xiquets que es
queden a menjador
⁃ Cal explicar que l'acceptació dins l'extraescolar és per odre d'arribada de
butlleta.
⁃ Es posarà tota la info en el saquet al llarg d'aquesta setmana junt amb la info de
l'ampa. S'actualitzarà el web i s'enviarà un enllaç via delegats.

4. Agenda escolar
o Ja la tenen. Es posen els horaris de venda dimecres, dijous i divendres (de 9 a
9:30, de 13 a 13:30 i de 14:45 a 15:15). Adjuntem graella, cal apuntar-se. El
preu no es sap exacte (ho sap Helena Ortiz d'economia)
o 5. Festa d'acollida
o Es canvia el nom per festa d'acollida. Es tracta de fer un esmorzar on les
famílies nouvingudes venen a resoldre tots els dubtes que tenen respecte a
l'escola. Famílies voluntàries veteranes s'oferiran de voluntàries per
resoldre aquests dubtes.
o Arantxa proposa una actuació per amenitzar la festa d'acollida.
o Serà el 23 de setembre de 10 a 13h
5. Reorganització de l'AMPA i estratègia
o Helena Olcina, planteja la situació en la qual es troba l'AMPA des de fa temps i
que s'ha agreujat en el darrer any. Des de fa 3 anys que la direcció no
respon a quasi cap petició de l'AMPA més enllà de les que està obligada. La
llista de les peticions que se li han fet al llarg dels darrers anys l'estan
elaborant a internes i ja van pels 4 fulls. D'aquesta llista només s'han
respost aquelles que estan obligades, com ara la cessió d'espais de l'escola
per activitats de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes. El canvi
d'estructura de l'AMPA responia a un desig de participació de les famílies de
l'escola en el centre, i no a resoldre els entrebancs logístics (extraescolars,
festes de benvinguda o final de curs, transmetre informació del centre...), i
en els últims anys només se li ha deixat fer la segona part i no se li ha obert
la via a la participació sinó al contrari. Helena, afegix, que les 70 persones
de l'AMPA actual no es troben participant per resoldre les logístiques, sinó
per fer una escola millor per al futur i que assumien l'esforç de la part
logística en pro de l'objectiu de millorar l'escola. El centre sembla estar
tancat en banda a això i per tant el dubte és si te sentit seguir fent la tasca
àrida que no li agrada a ningú sense aconseguir res a canvi.
o S'obre un debat en el qual apareixen moltes visions dels fets en les que no
tothom està d'acord:
o
Es planteja que l'AMPA ha de triar entre rebaixar enfrontaments o anar a
per totes, però que cal triar una via, no utilitzar les dos
o
Algunes famílies actives de l'Ampa pensen que, en alguns temes, la via
dura i d'enfrontament és innecessària i potser esdevinga
contraproduent per assolir els objectius pels que estem treballant.
o
Les famílies del consell expliquen la seua impotència als Consells
Escolars i dificultat de deixar passar coses greus
o
Famílies no implicades directament a l'AMPA consideren que des de fora
l'actitud d'aquesta s'ha vist com a bel·ligerant
o
Moltes persones defensen l'actitud de l'AMPA que sempre ha intentat
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cuidar tots els seus moviments per no ofendre ningú, però la pressió
a vegades ens ha dut a donar la veu d'alarma
Es parla de que cal augmentar la participació, tot i que altres famílies
apunten a que l'AMPA del Pare Català és la més activa del PV i que
fins i tot n'hi ha escoles que ens demanen xarrades i consell
Les famílies no-actives demanen autocrítica i que repensem, si la cosa no
està duent enlloc, pot ser alguna cosa no estem fent bé
Es parla de la dificultat que tenim d'arribar al claustre i que fa més de 3
anys que demanem al centre un espai on poder comunicar-nos amb
el claustre directament sense passar per direcció
Algunes famílies noves demanen que l'AMPA continue activa doncs si
han entrat en aquesta escola és precisament per l'esperit de l'AMPA
actual
Del compendi d’aportacions, opinions i crítiques es concreten algunes propostes
individuals:
Disoldre l'AMPA actual, dons no se'ns acut com fer-ho d'altra manera, i
que unes altres persones formen l'AMPA i s'encarreguen de tot.
Rebaixar la pressió (no enfrontar-se directament a tot)
Per aconseguir parlar amb el claustre, que les famílies demanen aquest
espai directament a les tutores en les reunions d'aula
Que la llista de demandes siga menor (això ja ho hem intentat, apunten,
però es pot tornar a intentar)
Esperar canvis en la direcció
Demanar mediació per resoldre el conflicte i si no, dissoldre'ns en una
associació de famílies que no siga l'ampa i que, per tant, no li calga
fer la tasca feixuga, i continuar proposant formació per famílies i
altres activitats
De les aportacions, opinions i propostes es resol:
Fer una petició formal al centre on l'AMPA proposa contractar (a costa de
l'AMPA) un servei de mediació extern, que treballe amb claustre,
famílies i direcció per trobar vies de solució al conflicte i millorar la
comunicació, o, que el centre propose altre mitjà de resolució del
conflicte. En cas que el centre decidisca ignorar la nostra demanda,
dissoldre la junta actual i decidir si ens quedem com a comissió dins
la possible nova junta (si és que algú vol seguir) o fer una associació
a banda. En la petició, caldrà posar terminis: un mes per respondre,
un altre mes per dur a terme la solució proposada.

No es parla de la reestructuració de les comissions. La prioritat actual és trobar
solucions al conflicte.
6. Precs i preguntes
Sense cap prec i pregunta es dóna per finalitzada la reunió.

