ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA COOPERATIVA DE L'AMPA
València, 1 de març 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 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.- L’acta de la reunió anterior no està enllestida, per tant es deixa per la reunió d’abril.

2.- Es llegeix l’ordre del dia i es canvia, de manera que primer es parla del projecte ‘El pati
que volem’ i després del protocol d’adhesions per no dilatar-lo més temps. Si queda temps
en parlarem d’altres coses. Queda així:
1. Aprovació d’acta de la reunió anterior (consultar).
2. Lectura de l’ordre del dia
3. Informe-resum del projecte ‘El pati que volem’.
4. Protocol d’adhesions a campanyes/manifestos.
5. Treball de les comissions
6. Precs i preguntes

3.- Informe-resum del projecte ‘El pati que volem’.
Mireia, responsable del projecte, fa un resum sobre el procés participatiu de pati. El projecte
ha de seguir un camí ja decidit en la elaboració del projecte i en ell intervindran els diferents
ens de la comunitat educativa (direcció, alumnat, claustre i famílies). L’AMPA designarà alguna
persona o persones per a que participen com a representants de les famílies en el projecte.
4.- Protocol adhesions de l’AMPA:
Comença un debat sobre a quin tipus de campanyes o manifestos ens hem d’adherir com a
AMPA i de quina manera. En el debat hi ha 3 postures:
1) Que considera que com a AMPA no ens hem d’adherir a cap manifest o campanya que
no siga estrictament sobre educació o la nostra escola i que, en qualsevol cas, les
adhesions haurien de poder votar-se en reunió oberta i no per whatsapp. Aquesta
postura considera que en l’escola n’hi ha moltes formes de pensar i que l’AMPA hauria
de respectar totes eixes veus. Per això, pensen que s'hauria d'evitar adherir-se a
reivindicacions externes que puguen generar conflictes entre les famílies per motius
ideològics o polítics.
2) Que posa de relleu la importància d'un projecte conjunt de l'AMPA a on s'arreplegue la
seua diversitat. Aquelles adhesions en les quals FAMPA no s'haja posicionat no ens
pareixen efectives pel poc impacte que tenen cap a fora o cap a dins de l'AMPA, en pro
de la finalitat que es busca en aquest posicionament. Altrament, considera que si que
hi ha conseqüències de desunió entre les famílies de l'AMPA que dificulten la
construcció d'un projecte divers i inclusiu.
3) Que considera que l’educació va molt més enllà de les aules. Que n’hi ha temes que
afecten a la infantessa dins i fora d’elles, i que tot allò que respecta als drets humans
ha de rebre un suport de les famílies en pro d’una educació pública de qualitat que
estiga orientada en el respecte i llibertat. D’altra banda, aquesta postura remarca que
no posicionar-se és, en si mateixa, també una posició.
Després d’un intens debat i posat que la gran majoria de les veus van encaminades a la tercera
postura, es decideix:
Que sempre que siga possible, les decisions de adherir-se o no a una campanya o manifest es
traslladaran a la reunió mensual de l’AMPA. I que, posat que aquestes reunions només tenen
lloc una vegada al mes, només en els casos en els que calga una decisió d’urgència, el debat es
traslladarà des del grup de coordinació a totes les comissions i que aquestes tindran els seus
propis debats interns, les quals traslladaran el resultat al grup de coordinació, on s’optarà per
adherir-se, o no, si existeix una majoria important de persones (p.e. més de ¾ parts de les
comissions) que estiguen d’acord.

5 i 6.- Treball de les Comissions i precs i preguntes.

Extraescolars
Es decideix dur de nou els jocs de Clarió a les Trobades.
La resta de les comissions i els precs i preguntes es traslladen a la propera reunió per falta de
temps.
Es dona per finalitzada la reunió quan ja és fosc.

