ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA COOPERATIVA DE L'AMPA
València, 3 de juny 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 de Fons Comunitari
• Comissió d’Infraestructures

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
No es llegeix perquè no hi és.

2. Lectura i aprovació de l'ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Lectura i aprovació de l'ordre del dia
3. Infraestructures. Pla Edificant: estat de la qüestió
4. Festa de fi de curs / 6é de Primària
5. Escola d’estiu
6. Coordinadora d’extraescolars

3. Infraestructures. Pla Edificant: estat de la qüestió
Aglaia resumeix el resultat de l’últim Consell Escolar (CE). Després d’examinar la licitació de
l’obra del Pla Edificant, resulta que no satisfà a les famílies del bàsquet, perquè segons el

projecte licitat, no hi haurà il·luminació, ni a les famílies que demanaven traslladar la pista al
terrari, perquè tampoc inclou el trencament del formigó, ni els forats per als arbres que donen
ombra als xiquets i les xiquetes.
Juan diu que en abril ja va advertir que la dotació de la nova pista de bàsquet havia de ser al
100%, perquè si no, quedava inutilitzada. Diu que també l’empresa que fa l’extraescolar de
bàsquet ha expressat la seua actitud.
Damián diu és un tema delicat, que hi ha hagut desinformació. Ell va estar a la reunió amb
Sergi Campillo i mai es va parlar d’una zona verda, només de trasplantar algun arbre.
Maria Flores explica que prèviament a eixa reunió que esmenta Damián, en una visita del
tècnics de l’Ajuntament a l’escola es va parlar al voltant del desenvolumpament del procés
participatiu al pati de la nostra escola amb el suggeriment de fer un trasllat de la pista i
d’aquesta manera alliberar el espai central de l’escola amb el objetiu de fer un àrea més
amable amb ombra. Els tècnics de l’Ajuntament van dir que si hi era possible i ens van
compometre a enviar-ho quan el tingueren un poc avançat. Això no ha succeït. Representants
del Ajuntament varen vindre a l’escola a presentar el projecte ja terminat i tancat i només tres
dies abanz de licitar-ho.
Damià diu que això últim és cert, però que sempre van dir que poca cosa cabria.
Maria anuncia que s’ha demanat una reunió urgent per a tractar de redreçar la situació.
Anna Sancho diu que hem demanat la reunió, però que hem de ser realistes.
Damian diu: sóc optimista, crec que la disposició de l'Ajuntament es bona. L’excedent, el que
sobre de l’obra, es reinvertiria en l'escola.
Natxo es pregunta què es farà primer.
Damian: abans de prioritzar, de moment hem d'anar a una, cadascú tenim les nostres
preferències.
Maria: sí, però el trasllat no és una preferència, sinó el resultat d'un procés participatiu.
Yolanda: volia aclarir que hi ha un rumor molt lleig que m'afecta: que jo m'he reunit amb
Imma, i entre les dos hem manipulat el projecte. Es totalment fals. Jo també vull zona verda,
però sobretot el que no vull es perdre dotació de les pistes.
Yolanda: quan vaig sentir que Urzelai li comentava a Sergi lo del procés, em va sorprendre,
perquè jo no havia sentit res abans en el CE.
Anna i Maria: el problema es que l'Ajuntament no ha complert el que va dir, que presentaria
un avantprojecte.
Helena: això es una instal·lació pública, donada principalment per a la seua activitat pública,
que té lloc de 9 a 17. Entenc els interessos de les famílies d'extraescolars, però crec que si s'ha

de prioritzar alguna cosa, ha de ser la seua utilització pública. Hi ha un problema de
comunicació molt greu entre les famílies del CE.
Juan: els resultats del Pati que volem no es van publicar al web fins abans d’ahir, i fa un any
que es va fer el procés. Em sembla fatal que us estigueu recolzant constantment en eixe
procés, si fins ara els resultats no s’havien pujat al web.
Raquel recolza aquesta opinió i afegeix que si haguera sabut que la pista s’anava a traslladar
sense llum, hagués votat d’un altra manera. Que ara s’hauria d’obrir un nou procés
participatiu.
Helena al·lega que les persones encarregades d’extraure i pujar els resultats al web han anat
molt liats, que en general la gent que participa a l’AFA no arriba a tot el que voldria arribar.
Però que en qualservol cas els resultats es varen portar a junta de l’AFA.
Maria X: jo també vaig participar al Pati que volem i pense que les conclusions haurien d'estar
referendades per la gent que va participar.
Aglaia: potser no cal que ens enfrontem fins que es faça la reunió amb l’Ajuntament. Pot ser
que hi càpiga tot i estes discussions no tinguen sentit. I si no hi cap tot, ja en parlarem. Podem
fer una reunió urgent després
Raquel: hi ha un problema de comunicació que s'hauria de resoldre
Maria Angeles: la meua opinió es que no s'han de perdre les dotacions, si el Pla Edificant ha
donat un pressupost per millorar una dotació, el traslladat ha de ser complet.
Natxo: en resposta a la queixa de Juan i Raquel: potser fins fa poc no estaven pujades al web,
però jo les conclusions del PQV les he sentit en les reunions de l’AFA. Crec que falta més
implicació de les famílies a les reunions de l’AFA i que l'acta de l'AFA s'hauria de passar pel
whatsapp de les classes. Aquí s'ha de decidir que es lo que l'AFA demana a l'Ajuntament,
independentment del CE i de direcció.
Mariam: que encara que les llums no s’utilitzaven en horari escolar, és cert, que tenim la sort
de que l'escola està oberta al barri i a activitats que van mes enllà de les 17h de la vesprada.
Que fa goig veure com les famílies i les criatures continuen relacionant-se i vivint l'escola mes
enllà de l'horari escolar, i que això també és positiu per a tota la comunitat educativa.
Rosaura: el problema és que ens podem quedar sense extraescolar de bàsquet. Et carregues
una extraescolar de 80 alumnes.
Maria: el trasllat es complet, si no es complet, no és trasllat.
Natxo: ho hem de demanar tot, plantar-nos davant de l'Ajuntament si cal.
Helena, en resposta a Natxo: les actes es pengen al web perquè hi ha hagut queixes de
famílies, que diuen que es reben massa comunicacions.
Maria: es pot enviar un link al bloc amb l'acta.

Helena: pel que fa a la pista, la zona verda, la il·luminació, i tot l’enfrontament que estem
vivint: una opció és que si ens donen una cosa, totes ens comprometem a fer que l'altra cosa
s'aconseguisca.
Aprovació general d’aquesta proposta.
Natxo: que conste en acta que ens done el que ens done l'Ajuntament, ho tindrem tot.
Juan: ha de constar en acta que no es pot perdre res de la dotació, en cap cas.
Tanquem aquest punt del dia i la meitat de la gent marxa, la qual cosa genera comentaris
entorn la gent que només ha acudit hui a una reunió de l’AFA, per a un únic punt, i es desentén
de la marxa de la resta d’assumptes de l’escola, que també són importants per a la comunitat
educativa.

4. Festa de Fi de curs / 6é de Primària
Helena: es necessita un pare o mare d’algun xiquet o xiqueta de sisè que s’encarregue
d’aconseguir un projector per a projectar el video de fi de curs, de posar-se en contacte en
l’empresa de cadires i taules.
Natxo: jo puc trucar a l’empresa perquè a nosaltres (El Terra) ens ajusten una mica el preu. El
que no podré fer, i haurà de fer algú, és quedar per a obrir quan dugen i s’emporten les cadires
i taules.
Rosaura: això últim ho puc fer jo.
La comissió del Fons Escolar farà xiringuito, i l’EQV ha d’establir torns per atendre’l.
L’arreplega dels diners per a la festa es farà a través de les delegades.
S'hauria de dir, posant un cartellet en cada taula, que després del sopar cal netejar i ficar a lloc
les taules.
Una mare de 6é que hi ha a la reunió s'encarrgara de traslladar aquestes coses a la classe.
Per a la festa de fi de curs calen 1 o 2 persones al bany, s’hauria de parlar amb Sofia (monitora)
perquè busque algú.

5. Escola d’estiu
Es farà una presentació aquest divendres i dilluns i divendres vinents, a les 5.15.
En algunes activitats, se separen infantil i primària, com per exemple en tallers i xerrades.
Arantxa i Marc estan menejant una xerrada sobre diversitat de gènere i familiar.
Es volen posar tendals al pati per a l'escola d'estiu, entre els arbres o d’altra manera
alternativa, per a que les xiquetes no es torren.

Gots reciclables per a la festa. Helena proposa que siga obligatori gastar eixos gots (que l’AFA
en té i pot llogar per 50 cèntims, que es retornen quan retornes el got), per tal de fomentar
l’ús de gots reciclables front als de plàstic d’un sol ús.
Amparo va proposar en l’última junta que les famílies puguen fer ús dels gots de l’AFA per a
festes infantils. S’aprova.

6. Extraescolars: contractació d’una persona que s’encarregue de coordinar extraescolars
Actualment, ningú està disposat a fer eixa feina gratuïtament perquè són moltes hores
setmanals les que s’hi han de dedicar.
Arcoiris oferia una persona amb un cost d’uns 500 euros. Helena ha consultat l’assessoria, i
segons li han comentat, si volem agafar algú de confiança, podem contractar eixa persona, que
cobraria 360,68 € i a l’AFA li eixiria per uns 570 €.
Això implicaria cobrar 1 euro per activitat extraescolar.
S'obri el procés per a contractar algú. Si en 15 dies no s'ha presentat cap altra persona,
s'encarregarà la coordinació de les extraescolars a la persona que ho ha estat fent de manera
voluntària i gratuïta els últims 3 anys.

Es dona per finalitzada la reunió.

