ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA COOPERATIVA DE L'AMPA
València, 4 de desembre de 2017
S’obre la reunió a les 17,15 hores.
Participen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 Convivència
Comissió del Fons Comunitari Escolar
Comissió de Festes

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.
Queda aprovat.

3. Nova representació al Consell Escolar de l’escola i representant AMPA
Es felicita la gent escollida al CE en les passades eleccions, però no hi ha cap dels
representants nous. Es parla de la importància de l’assistència a les juntes, atés que la
presentació de la seua candidatura s’ha fet a través de l'AMPA: acudir a les reunions
de manera continua agilitza i facilita la preparació del CE.
Es comunica que s’ha preguntat a la direcció per la constitució del nou CE. La resposta
ha sigut que es farà una sessió de abans del 15 de desembre i que enviaran la
informació de la convocatòria prèviament.

Per part de les representants assistents s’explica que al proper CE es demanarà la
programació per a tot el curs escolar de les convocatòries per a facilitar-ne
l’organització. Per llei deurien d’estar a la PGA (Programació General Anual).
Des de la comissió de comunicació es demana que si no hi ha manera que es faça
pública l’acta del CE. Per llei s’hauria de penjar al suro de l’escola, prop de consergeria.
A més, per la seua banda, les representants del CE podrien difondre a través del blog
l’ordre del dia i el resum (que es podria fer de manera rotatòria al CE) perquè les
famílies puguen estar al dia.
Isabel Payà, la representant de l’AMPA al CE també cessarà del càrrec, per la qual
cosa cal triar una persona que faça aquesta funció. Aquest càrrec és una figura
diferenciada dels altres representants al CE, fa de transmissió en els dos sentits, AMPA
(junta)-CE i CE- AMPA (junta), a més de dur d’una manera més estricta la ‘veu de
l’AMPA’.
S’hi pot presentar tothom de l’AMPA però es proposa que un del criteris siga la
presència continuada en les juntes i en el dia a dia de l’AMPA per a estar al dia. Maria
Flores s’ofereix per a desenvolupar aquesta funció tan bé com puga.
Rosaura diu que li agradaria fer-se’n càrrec però exposa que Andreu, secretari de
l’AMPA (que ha demanat la seua substitució), li ha demanat que assumirà la Secretaria,
ja que no ha entrat al CE en les darreres votacions. Però, com que si Maria s’ofereix,
ella fa un pas enrere i s’encarrega de la Secretaria de l’AMPA.

4. La comissió d’Extraescolars presenta l’empresa triada per a fer l’Escola de
Nadal.
S’ha triat entre dues ofertes però no tenen la informació de l’altra empresa.
Expliquen que han parlat amb Direcció per dur-ho a la sessió extraordinària del CE
(l’endemà). Però, com que no es compleixen els requisits legals per incloure-ho a
l’ordre del dia, es decideix demanar-li a Direcció que s’incloga en una altra sessió
del CE, preferiblement abans que estiga constituït el nou consell. Documentació
adjunta en altre document.
5. Consell Extraordinari del 5 de desembre de 2017: Foment de la lectura
Els membres del CE expliquen que, a hores d’ara, no tenen la informació sobre el
pla de lectura, cosa que impossibilita votar a favor o en contra. El pla de lectura del
centre és el pla d’increment de la lectura al centre que inclou les activitats que s’hauran
de fer, però no es compta amb informació concreta.

6. Assemblea general de l’AMPA 14 de desembre
Cal preparar un document amb la memòria d’activitats de l’any. Les comissions han de
fer un llistat de tasques realitzades per incloure. S’enviaran a comunicació abans de
dilluns 11 de desembre.

7. Festa de 6è, 15 de desembre: festa d’hivern
Hi haurà xocolatada, mag, rifa, tallers preparats pels alumnes de 6é.
Cal demanar a la Direcció:
- Avisar que obrirem els llums del pati. Daniel s’encarregarà de demanar la clau al pare
que la té per jugar al futbol.
- Avisar que farem serivr la sala multiusos i la biblioteca
- Demanar a la Direcció si podem fer servir una cuineta elèctrica per escalfar la
xocolata. Si no podem, demanarem l’empresa de menjador que ens faça la xocolata i la
pagarem (decisió presa després d’un debat sobre els donatius que acceptem, si
hauríem d’acceptar-los o no i de qui).
- Es decideix comprar dues taules plegables per a l’AMPA (grans)
8. Posada en comú del treball de les comissions
Comissió l’escola que volem:
- Ha presentat el PEC però no sabem res d’ell. Cal demanar a la direcció del centre què
ha passat amb el PEC.
El fons comunitari escolar:
Necessitem diners. Hi ha 45 xiquets que necessiten ajudes econòmiques del fons. El
pressupost és de 2000 euros i tenim al voltant 700. El fons ha demanat a la Direcció de
parlar amb el claustre doncs han augmentat molt les dispeses de l’aula. Hi ha classes
que doblen els diners que destina la Xarxa Llibres. Actualment, hi ha famílies que, amb
els diners del fons, han de pagar igualment el mateix que fa uns anys, sense els diners
del fons.
Es proposa que:
- L’AMPA s’avance 2000 euros del premi per al fons
- Un membre del fons (possiblement Yolanda quan entre, però encara no ha donat
resposta doncs va arribar tard i no sabia de que s’estava parlant) convidarà a una
membre del fons a parlar al CE sobre la necessitat de reduir el pressupost de l’aula I
els motius.
- Realitzar merchandising
- Entrar a les aules amb una campanya de nadal (queda molt poc de temps). Es
proposa una campanya amb l’ús d’un cronòmetre fins arribar a la xifra.

La porta verda:
Entraran a les aules en la setmana del migrant, amb la col·laboració
d’INTEGRA2MUNDO. Es realitzaran tallers a totes les aules llevat de 4t i infantil, 3 i 4
anys.
Els tallers d’infantil, 5 anys, i 1r. i 2n. de primària són: “els colors de la pell”
Els tallers de 5é i 6é: Ruta intercultural per Benimaclet.
Als grups de 3r es convida a parlar un migrant (o més) i un voluntari d’acollida de
migrants, preferentment, que forme part de la comunitat educativa.
La porta verda es compromet a explicar la part del fons a la setmana del migrant.
Infraestructures:
Aquesta setmana presentaran una petició de substitució dels arbres per registre
d’entrada.

8. Precs i preguntes
Des de la comissió d’externes es parla de la jornada “El pati que Volem” al Ferrer i
Guàrdia. S’explica que dissabte 16 es farà una jornada matinal per a reivindicar un
millor pati a l’IES Ferrer i Guàrdia, que està molt malmès. Ací hi ha la informació i la
convocatòria (amb cartell):
http://ampaiesferreriguardia.blogspot.com.es/2017/11/campanya-el-pati-que-volem.html
Es proposa que es difonga a través del blog de l’AMPA i tothom està d’acord.

