ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA COOPERATIVA DE L'AMPA
València, 2 de maig 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 Extraescolars
• Comissió d’Infraestructures
• Comissió d’Internes
• Comissió de Convivència
• Comissió La Porta Verda

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
Llegida i aprovada.

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. Comissió extraescolars: Elecció de Multitallers de juny i setembre
4. Comissió extraescolars: Reorganització del funcionament de la comissió i
incorporació d’Arcoiris en eixa nova gestió
5. Posada en comú del treball de la resta de comissions
6. Precs i preguntes
- Uniformes
- Demanar a extraescolar que mire menjador

3. Elecció de multitallers de juny i setembre.
Es presenten Arcoiris i la Rosseta, i s’opta per Arcoiris per consell de la comissió
d’extraescolars.

4. Reorganització del funcionament de la comissió i incorporació d’Arcoiris en eixa nova
gestió
Arcoiris proposa:
Coordinació in-situ a migdia: 550 euros al mes
Coordinació administrativa: fer la graella + cadascuna de les empreses + … 1550 euros aprox //
650 euros al mes
Tot això si per curs escolars l’assegurem multitallers juny i setembre/pasqua/nadal/estiu + 3
extraescolars
Davant aquesta oferta
>> Es proposa buscar la manera de contratar una mare o algú de la comunitat educativa.
Helena s’encarrega de escriure a la gestoria per preguntar quan ens costaria segons conveni
>> Es pagaria augmentant les quotes a totes les extraescolars amb 1 € mensual
Encara no es saps que passarà amb les extraescolars de l’any que ve i la nova normativa, no es
sap quan durarà la moratòria de conselleria.

5. Posada en comú del treball de les comissions
Coordinació:
Es refà el grup de coordinació. Les persones voluntaries per entrar son:
ALMUDENA: Eqv
ROSAURA: Extraescolars
LAURA: menjador
MARIA: Infraestructures
PEP: Comunicació
LAURA: La porta verda

Escola d’estiu
L’escola d’estiu la fa l’AFA. Menjador de catering. Falta la definició del laboratoris i es
presentarà a CE la setmana vinent.

Extraescolars:
Jornada d’esports i valors. N’hi haurà dos jornades, aquest dimecres (per a docents i monitors)

Economia:
Nova tresorera: Mila.
S’ha fet els canvis dels accés als comptes. Abans n’hi havia 3 persones. Ara les autoirtzades son
Mila, Almudena i Laura. Tenim dos comptes, caixa popular i bankia, en bankia hem de fer els
canvi amb l’acta, per tant encara no sabem quants diners n’hi ha.
Saldo de comptes: aprox 11.000.

Acampada
S’ha arribat a les places minims i per tant es fa.

6. Precs i preguntes
Uniformes
Donada la proposta que ha arribat al correu de fer xandalls-uniformes de l’escola, s’acorda que
no.
L’AFA participarà en una jornada de la facultat sobre ‘Aprendre a participar’ I es parlarà sobre
el ‘PRIMAVERA PEC’. Arantxa i Marc s’encarreguen.

Es dona per finalitzada la reunió.

