ACTA DE LA REUNIÓ DE NOVEMBRE 2019 DE LA JUNTA COOPERATIVA DE L'AMPA

València, 14 de novembre de 2019

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

S’obre la reunió a les 17,20 hores.
Participen:
• Comissió d’Infraestructures
• Comissió d’Internes i economia
• Consell Escolar
• Comissió de L’Escola que volem
• Comissió d’Extraescolars
• Comissió del Fons Comunitari Escolar

1. Aprovació d’acta de la reunió anterior.

Es llig i s’aprova.

2. Lectura de l’ordre del dia

Es llig i no s’afegeix cap punt.

3. Eleccions al Consell Escolar

S’explica a les persones assistents en què consisteix el Consell Escolar, les candidatures que
existeixen (una de l’AFA i tres independents), així com la diferència en termes de
representativitat entre la primera i les altres tres. També es resolen qüestions relatives al
funcionament de les eleccions a nivell pràctic.
S’acorda fer un vídeo per recolzar la candidatura de l’AFA i s’anuncia que qui vullga participar-hi,
ha d’enviar un xicotet vídeo.

4. Cuidem Benimaclet

La gent de Cuidem Benimaclet ha convidat l’AFA a participar-hi més activament per trobar un
espai comú, atés que les infrastructures del barri són una cosa que ens afecta molt. Es va parlar

per damunt aquest tema en la reunió extraordinària, i es torna a dur a l’assemblea per si
tothom està d’acord i es troba una persona voluntària per treballar en eixe sentit.
S’acorda parlar amb ells per vore si venen a fer una xarrada o com podem participar.

Buscar alguna altra activitat per combinar-ho: taller de pancartes + xarrada informativa,
per exemple, per tal d’aconseguir que vinga com més gent millor. Una possibilitat seria
combinar-ho amb la data per a pintar el pati (amb la comissió mixta).
5. Comissió mixta (per a treballar en un pati coeducatiu)
Esta constituïda i en marxa. Coordina Chus. De part del claustre i l’equip directiu estan Mari
Carmen, Imma, Virginia; de part de les famílies estan Marc i Barbara, i Almudena de
recolzament.
Volem un pati coeducatiu i divers. Ara ja no es pot jugar a pilota durant l’hora de pati, però la
xicalla pot portar-se joguets i jocs de casa. Han distribuït el pati per cursos.
Abans de les jornades de gener, demanen des d’esta comissió que fem una jornada x pintar jocs
a terra.
S’ha de posar data.
Propostes:
14 de desembre (combinat amb xarrada de Cuidem Benimaclet, per exemple), o si no, en la
plantà d’arbres.

6. Projectes APP ASSETJAMENT ESCOLAR “ANDREA” i “EN FAMILIA Y EN EL MUNDO”.

Un pare de l’escola ve a presentar el primer projecte, l’APP per a la detecció i prevenció de
l’assetjament escolar, anomenat ANDREA. Es tracta d’una APP per a mòbil mitjançant la qual, de
manera totalment anònima, qualsevol persona (tant la víctima com una persona observadora
de l’assetjament) pot denunciar actes o actituds que puguen constituir assetjament. Es una APP
pensada sobretot per a xicalla d’institut, però com que les situacions d’assetjament comencen a
partir dels 7-8 anys, també podria ser una bona iniciativa començar en l’escola, fent servir l’app
a través dels pares i mares. Així, si un xiquet o xiqueta veu una actitud d’assetjament, pot
informar la seua família, i la seua família denunciar-ho per l’app. El preu de l’APP és d’un euro
per xiquet/a i curs.
S’hauria de veure l’interés que pot tindre el centre en implantar, o com a mínim, en provar esta
APP. S’acorda dur-ho al proper Consell Escolar.

7. Precs i preguntes

1. Fàtima i Almudena presenten la situació de la Comissió del Fons Solidari, i es produeix un
debat al voltant de la mateixa. Davant la mancança de diners per poder fer front a les despeses

generades pel pagament del 50% del material escolar i de les excursions de les famílies del Fons
Solidari demanem:
1. Que es penje un cartell en el blog de l’AFA en què s’avise a les famílies que per ara, i
mentre no trobem la forma d’aconseguir diners, la comissió del Fons Solidari es tanca.
2. Demanar al Claustre i especialment al Consell Escolar que es faça càrrec de la despesa
econòmica de vora 3.000€ que representa el pagament a les 40 famílies usuàries del
Fons Solidari del 50% de les excursions i el material escolar
3. Valorar en la propera Junta Assembleària la possibilitat de fer front al pagament, com a
mínim de les activitats per al tercer cicle de primària (excursió de 5É i viatge de 6é), ja
que representa una despesa molt gran per les famílies i, davant de tot, ens preocupa el
benestar de les criatures.
La situació és alarmant, i el recolzament rebut és limitat i insuficient.

2. Pel que fa a la nova aula per a xicalla amb necessitats especials que ha començat a funcionar
en l’escola, es proposa, en el proper Consell Escolar, preguntar a la direcció del centre si els
recursos que Conselleria ha posat a disposició del centre són suficients o si cal demanar-ne més.

S’alça la sessió a les 19:40.

