ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA COOPERATIVA DE L'AMPA
València, 4 de març de 2019
S’obre la reunió a les 17,15 hores.

Participen:
• Comissió de Comunicació
• Consell Escolar
• Comissió de L’Escola que volem
• Comissió de Convivència
• Comissió de Menjador
• Comissió de Extraescolars
• Comissió de la Porta Verda
• Comissió d’Infraestructures

1. Lectura i aprovació d’acta de la reunió anterior
Es llegeix i s’aprova.
2. Lectura i aprovació de l'ordre del dia
1. Aprovació d’acta de la reunió anterior
2. Lectura de l’ordre del dia
3. Redisseny del mapa de la junta coordinadora. Replantegem les comissions, refem
coordinació.
4. Exposició comissió de menjador
5. Comunicat a favor del plurilingüisme
6. Qüestions que afecten a les extraescolars
7. Canvi de titulars al compte
8. Posada en comú del treball de les comissions
9. Precs i preguntes

3. Redisseny del mapa de la junta coordinadora. Replantegem les comissions, refem
coordinació.
Amb l’estratègia de no perdre sòcies actives de l’AMPA s’aprova revisar les comissions que
estan actives i les que no i tancar aquelles que no tenen activitat (on cauen possibles
candidates que acaben avorrides de la inactivitat).

Per cultura democràtica, es decideix que el grup de whatsap coordinació caldria refer-lo i
canviar les persones representats del mateix. Per tant, al llarg d’aquest mes es farà un
missatge a les comissions per a que trien un altre o altra reprensentant que siga diferent al que
n’hi havia (en cas que això siga possible).

4. Exposició comissió de menjador
La comissió de menjador està organitzant la setmana de l’alimentació (darrera setmana de
març) que culminarà el dissabte al matí en una escola d’ampes per parlar d’alimentació i un
dinar als horts.
Al llarg de la setmana de l’alimentació n’hi haurà una exposició al pati de l’escola amb
preguntes sobre alimentació. Les respostes podran ser enviade a l’AMPA i participaran en un
concurs d’una cistella de productes ecològics. La persona guanyadora eixirà en l’escola
d’ampes de dissabte.
El dissabte n’hi haurà taller infantil i cal una monitora extra. S’aprova pagar-li 80 euros per 5
hores de feina (haurà de vindre un poc abans i recollir després).
Una vegada finalitzada la setmana, lasetmana següent es canvien les lones per les respostes
del concurs. S’aprova que la impressió de lones la pagarà l’AMPA.

5. Comunicat a favor del plurilingüisme
Donada la darrera notícia d’OK Diario en la qual es parla de que s’obliga a uns escolars a
escoltar la cançó ‘parla valencià’ a l’entrada i eixida de l’escola, La Porta Verda proposa
demanar a FAMPA de fer un comunicat en favor del plurilingüisme, redactant prèviament un
model.

6. Qüestions que afecten a les extraescolars
La comissió d’extraescolars ja no podrà dur més el pes de la coordinació per al proper curs
2019/2010 d’extraescolars i proposa:
- que isquen dos persones per coordinar-ho (en la comissió no n’hi ha personal disponible)
- que l’empresa Docendo s'encarregue de la gestió de les extraescolars. Demana que la majoria
de les extrasescolars isquen d’ells.

La primera opció no sembla viable i la segona trenca amb el model d’escola-barri que
promulga l’AMPA i que moltes extraescolars de barri quedarien fora, doncs el 80 % de les
nostres son de xicotetes empreses o treballadores del barri. Es proposen dos alternatives:

-

Parla amb arcoiris i que s’encarregue de la gestió
Cobrar 1 euro o 0,50 euros més per cada extraescolar/mes a cada xiquet per poder
pagar una persona que coordine.

S’acorda que extraescolars parle amb Arcoiris per vore si ells podrien fer-ho i si ens ho farien a
bon preu (mirar a quin preu es fa i pensar com ho hem de fer amb la segona opció).

7. Canvi de titulars al compte
S’aprova el canvi de titulars del compte a la nova TRESORERA i una persona més de la comissió
d’economia.
Compte de l’AMPA CAIXA POPULAR ES33 3159 0063 56 2401991423
Milagros Cano Monterde 25421177-J
Laura Peña Bretón 29195110Z

8. Posada en comú del treball de les comissions
Infraestructures segueix treballant amb:
* Pla edificant que ha rebut 100.000 euros. La comissió fa un pla que inclou en la reforma les
conclusions del pati que volem, com per exemple traslladar la pista de basquet.
* La comissió de menjador fa un projecte meravellòs per fer una cuina de veritat, que a més a
inclòs l’ascensor, coordinant-se amb conselleria. Falta la part d’enginyeria.
* dimecres 6 de març n’hi ha consell escolar – comissió d’infraestructures

Comunicació:
- Proposa fer un comunicat de suport a les monitires de menjador i la vaga (per lluitar per un
món millor per les nostres criatures, per perdre un percentatge molt alt del seus sous que ja
son baixos i per ensenyar els nostres fills i filles el valor de la lluita). S’aprova

9. Precs i preguntes
Es proposa el canvi de nom d’AMPA (associació de mares i pares d’alumnes) a AFA (associació
de familiars d’alumnat) i s’aprova.
Es proposa organitzar un campament d’estiu d’una setmana per a alumnes de primària. Es crea
una subcomissió per organitzar-lo, el coordinarà l’AMPA i l’executarà Clarió, empresa
d'animació sociocultural arrelada a Benimaclet.

Una mare pregunta: son les làmpares tubs fluorescents de la biblioteca perilloses.
Infraestructures s’encarregarà d’analitzar-ho.

Es dona per finalitzada la reunió quan ja és fosc.

