ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA COOPERATIVA DE L'AMPA
València, 16 de setembre de 2019
S’obre la reunió a les 17,20 hores.

Participen:
• Comissió d’Infraestructures
• Comissió de Comunicació
• Consell Escolar
• Comissió de L’Escola que volem
• Comissió de Convivència
• Comissió de Menjador
• Comissió d’Externes
• Comissió d’Extraescolars
• Comissió del Fons Comunitari Escolar

Miriam s’encarrega del racó de cures.

Benvinguts i benvingudes a l’AFA, a aquesta Junta Cooperativa.

1. Aprovació d’acta de la reunió anterior.
S’ajorna a la propera.

2. Lectura de l’ordre del dia
Es llig i no s’afegeix cap punt.

3. Extraescolars: Contractació d’alliberada per gestionar-les, llistat d’extraescolars, diada de
presentació de les extraescolars, etc.
Almudena explica la decissió presa l’any passat de contractar una persona incrementant en 1€
cada extraescolar.

Rosaura: el dijous 19, es posaran les taules per explicar les extraescolars, per fer la diada. Del
19 al 24 per inscriure els fills o filles, i és imprescindible ésser de l’AFA. En la web de l’AFA
estan les empreses i són les mateixes que les del curs passat.
Hi va haber un problema la setmana passada amb la terra de l’escocell nou; la directora diu
que o bé es tanca l’escola per les vesprades a la gent que no està participant a les extraescolars
o bé posem una coordinadora d’extraescolars per les vesprades. Expliquem què el càrrec de
Rosaura, és per a tot, per la qual cosa per ara caldrà anar explicant a tothom que la terra és per
jugar i que cal tindre cura de l’espai. Rosaura explica que si no van a menjador no poden fer
extraescolars. Demà dia 17 deixarà bulletes per inscriure’ns a la consergeria.

4. Agenda: Torns de venda
Costarà 4€ i al llarg d’aquest curs ens pensarem si té molt de sentit tindre una agenda per a
tots els cursos de primària. La setmana vinent, probablement ja es podran vendre, per la qual
cosa demanarem torn.

5. Infraestructures: obres i dia de l’arbre
Expliquem l’històric de les obres del pati per pacificar-ho i fer-ho més coeducatiu. Acabem
En una pista nova, però les canastes s’han quedat al lloc antic. Esperem que al llarg d’octubre
les tingam posades on toca. Plan d’acció: una primera plantada el dimecres 18 per plantar 2
llentiscles, cada xiqueta. D’ací a gener comprarà dos o 3 arbres grans, que els plantaran el de
l’ajuntament. I en generl vindran els 150 roures valencians i farem la festa de l’arbre en gener.

6. Festa de benvinguda
Ens han convidat a fer la festa de pintar la antiga pusta de basquet d’allò que vullgam. Serà en
octubre. Joan recorda que la gent de sisé sol gastar lamfesta per arrreplegar diners. Proposem
el dia 30 d’octubre però parlem
Amb els de sisé.

7. Posada en comú del treball de la resta de comissions
Arantxa parla de l’EQV. Convida a entrar. Explica l’escola d’estiu i el campament.

8. Precs i preguntes
Asun, mare d’infantil trau el tema de com fer quan plou prou per entrar als i les xiquetes
d’infantil. Recomanem gastar el protocol davant de qüestions que no sigan acadèmiques i

explicar per escrit a la direcció de l’escola amb queixes, suggerències o felicitacions, per
resgistre d’entrada.
Recordem que enguany hi ha eleccions al consell escolar.
S’alça la sessió a les 18:30.

