ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA COOPERATIVA DE L'AMPA
València, 8 de gener de 2018
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 d’Audiovisuals
• Comissió de Festes
• Comissió de logística

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 sessió anterior.

2.- Es llegeix l’ordre del dia i s’inclou un punt sobre el Consell Escolar.

3.- Aprovació de la cancel·lació del compte a Bankia. S’explica que fa temps es va decidir
trencar la relació amb Bankia i passar-se a Caixa Popular perquè canviaren el compte de
l’AMPA a una altra oficina. Convé canviar-se a Caixa Popular. Ara caldria cancel·lar el compte
de Bankia.
S’aprova per unanimitat de les persones presents la cancel·lació del compte de Bankia.
Rosaura recorda que, si es fa abans del 16 de gener, hauria de signar Andreu l’acta en què
s’aprova la cancel·lació i, si és després, l’hauria de signar ella, com a nova Secretaria. Anna
Codonyer gestionarà aquest tema, perquè han d’anar-hi, alhora, ella, Helena i Anna Monzó.

4.- Consell Escolar:
Maria i Amaya expliquen com va anar la darrera sessió: la de presentació i calendarització.
Es confirma la nostra manera de funcionar com a representants de les famílies al Consell
Escolar, dins la candidatura de l’AMPA: hem de publicar al blog l’ordre del dia del Consell i els
resums de cada sessió per tal que les famílies puguen ser informades.

5.- Comissions:
Porta Verda
Les persones que conformen la comissió estan encantades amb la Setmana del Migrant. Es
valora positivament el gran treball i el bon resultat final.
Menjador
Les persones que conformen la comissió proposen de fer xerrades, entre altres temes, sobre la
introducció d’aliments. Aquesta proposta podria entrar-hi dins d’Els divendres del Pare Català.
Però, no es té clar l’horari en què s’haurien de fer les xerrades. Es qüestiona si divendres és el
millor dia per fer-les. Raquel exposa que l’experiència d’audiovisuals desaconsella fer-les
divendres i proposa que el millor seria fer-les dimecres (experiència cinefòrum). També es
parla de quina seria la millor hora per a fer-les: de 15:30 a 17h. o que començaren a les 17h.
S’afirma que millor a les 17h., perquè abans hi hauria problema d’espais. Alhora, Rosaura
informa que s’hauria de valorar que dimarts i dijous la sala multiusos està disponible. Caldrà
provar-ho i anar replantejant el dia segons quina siga l’assistència.
A menjador està en marxa la graella de torns per a provar el dinar.
S’han demanat els albarans tal i com s’havia acordat.
També ha arribat la informació que els pagaments a les persones que treballen al menjador no
està al dia. Es demanarà que s’incloga un punt a l’ordre del dia del proper Consell Escolar
sobre el funcionament actual del menjador i la valoració del primer trimestre (proposta de
Maria).
Des de la comissió de menjador també es demanarà a Intur informació sobre com gestionaran
les respostes de l’enquesta que ha passat.

Audiovisuals
Raquel explica que no poden assistir a les reunions de l’AMPA però que com a comissió no han
desaparegut. Que estan fent actuacions a totes les classes de 1er cicle i han demanat de fer-les
a 3er cicle també. Se li demana a Raquel que busquen la manera de comunicar-se amb l’AMPA,
per exemple, enviant per escrit les informacions abans de l’assemblea i tenint una persona
activa al whatsapp de coordinació..

Fons
Sense novetat, s’està començant a pagar ara.
Externes
Com sempre, no hi ha suficient gent per poder arribar a tot arreu. El tema que ara hi ha entre
mans es la Trobada d’Escoles en Valencià, que serà el 29 d’abril a Castellar-l’Oliveral, però
comença la feina per arribar-hi. Les properes dates de reunions són:
•
•
•
•

17 de gener de 2018: es donaran les mostres de samarretes
7 de febrer: cal dur sambori a l’escola
7 de març: s’ha de dur la rifa (diners ingressats i rifa sobrant), la fitxa del taller que es
farà i la comanda de samarretes
18 d’abril: s’arreplegaran les samarretes encomanades i les carpetes.

A partir d’ací repartiment, etc.
Per tant, hi ha molta feina a fer. Abans de començar a sol·licitar suports es parlarà amb Merxe i
Imma per veure com es pot repartir el volum de feina que suposa la participació i foment de
les Trobades. Helena ho preguntarà; Amaya i Anna Codonyer també poden acudir a la reunió.
Infraestructures
Maria explica que hi ha temes que estan sense resposta des de fa molt de temps, com ara els
problemes que ha generat la gespa a infantil, l’informe de les cobertes, etc. Com que ben
prompte hi haurà comissió d’infraestructures del CE i Maria hi serà, es mirarà de traslladar
aquestes qüestions a la comissió del CE per veure en quin punt s’està i com es pot anar
treballant.
Escola que volem
Hi ha membres a reunió, però cap d’ells no exerceix de portaveu.
Es destaca que s’està treballant amb la idea d’oferir propostes per Els divendres del Pare
Català que encara estan sense concretar. Amaya comenta que el xic de la proposta de
Matemàtiques manipulatives no podrà fins al febrer, però que té moltes ganes de participar.
Sobre logística en general:
Per a la reunió de dilluns no hi havia claus per poder entrar a les instal·lacions. Per tal que no
es repetisca aquesta situació, caldria que hi hagués unes persones o comissió que
s’encarregaren d’aquesta mena de qüestions (claus, alarma, espais demanats etc.).

6.- Assemblea general AMPA de dilluns 15 gener
Cal enviar un recordatori.
Ja està en marxa l’organització de l’assemblea.

7.- Precs i Preguntes:
- Es proposa que forme part estructural de l’ordre del dia de les juntes un punt per a Consell
Escolar, en el qual es parlarà de temes que estan en marxa o temes que es preveuen a curt
termini.
- Amparo comenta la iniciativa de visibilització de les dones a la ciència (11defebrero.org). Un
grup de mares vol impulsar que es treballe aquesta qüestió a les aules i estan treballant en la
proposta, que Helena durà a Merxe, perquè ho parlen a la COCOPE i veure si tira endavant. A
banda, també es contempla la possibilitat de fer alguna cosa, relacionada amb el mateix tema,
divendres 9 de febrer (com els antics divendres del Pare Català que es volen recuperar).
- Rosaura informa que falten 2 actes de juntes: juny i novembre.
Es dona per finalitzada la reunió quan ja és fosc.

