ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA COOPERATIVA DE L'AMPA
València, 30 d’octubre de 2019
S’obre la reunió a les 17,20 hores.

Participen:
• Comissió d’Infraestructures
• Comissió d’Internes i economia
• Comissió de Comunicació
• Consell Escolar
• Comissió de L’Escola que volem
• Comissió de Convivència
• Comissió de Menjador
• Comissió d’Extraescolars
• Comissió del Fons Comunitari Escolar
• Comissió d’Igualtat i diversitat
Es procedeix a passar a l’únic punt de l’ordre del dia

1. Eleccions Consell Escolar
Amb motiu de les properes eleccions al CE s’ha convocat aquesta reunió per parlar de la
candidatura de l’AFA que es presentarà enguany.
Marina Aleixandre, una mare que ha vingut nova a l’escola ha presentat la seua candidatura
per lliure i decideix retirar-la donada la existència d’una candidatura de l’AFA.
La propera reunió de l’AFA prevista pel 4 de novembre, es posposa al 14 de novembre per
poder prendre decisions de campanya una vegada es confirmen les persones candidates al CE.
Es presenta la candidatura de l’Associació de Famílies de l’Alumnat del CEIP Pare Català amb
els següents persones:
Almudena Navas Saurin, de la comissió de Convivència i Internes, que repetix. Es parla de la
importància de repetir un càrrec donada l’experipencia acumulada en els darrers anys.
Josep Bisbal Sanz, de la comissió d’Igualtat i diversitat.
Eva González Gea, de la comissió de l’Escola que Volem
Dani Castillo Leirana, de la comissió de menjador

Rosaura Sánchez Fernández, de la comissió d’extraescolars.
Les persones de la candidatura de l’AFA es comprometen a votar les decissions preses
assembleàriament i a dur al consell escolar els accords presos en les juntes cooperatives,
preferentment, tot i què en casis urgents es podrà consensuar la presa de decisions en les
comissions de l’AFA via coordinació.
Després d’una llarga discussió de com triar l’ordre de la candidatura es procedeix a fer-ho per
sorteig i queda de la següent manera:

Almudena Navas Saurin
Rosaura Sánchez Fernández
Josep Bisbal Sanz
Eva González Gea
Dani Castillo Leirana

2. Precs i preguntes
Es necessita una persona voluntària per llegir les funcions de l’AFA en la presentació oficial de
la publicació de la Xarxa de cures del barri. El proper 23 de novembre. Josep es presenta
voluntari per fer-ho.
Es parla de la importància de treballar amb Cuidem Benimaclet, però es posposa la decisió de
com fer-ho a la següent reunió.
S’alça la sessió a les 19:00.

