ACTA DE LA REUNIÓ DE GENER 2020 DE LA JUNTA COOPERATIVA DE L'AMPA

València, 7 de gener de 2020

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

S’obre la reunió a les 17,20 hores.
Participen:
• Consell Escolar
• Comissió de L’Escola que volem
• Comissió del Fons Comunitari Escolar
• Comissió de menjador
• Comissió Comunicació

1. Aprovació d’acta de la reunió anterior.

Respecte a l’acta de l’última junta, es demana que es modifique el punt 3, 2n paràgraf, última
frase, afegint: “L’AFA també es part agreujada, perquè els rumors i els dubtes escampats afecten
al conjunt de l’associació; a més de l’arquitecte com a membre de la comissió d’infraestructures”.
A banda d’esta modificació s’aprova l’acta anterior.
2. Lectura de l’ordre del dia

Es llig i s’afegeix que un membre de la comissió exposarà al punt de posada en comú de treballs
de la comissió una proposta per a un acte conjunt de l’AFA i Cuidem Benimaclet
3. CAPPEPV i repartiment de la rifa

S’explica que Imma està mantenint reunió amb Elisa pel tema rifa i samarretes de les Trobades
d’escola valenciana. Que este any se reprendrà l’organització de la rifa com es venia fent
tradicionalment i no com es va fer l’any passat.
4. CE extraordinari per la campanya al CE

Estem pendents que Imma convoque un CE extraordinanir per tractar el tema, tal com es va
aprovar al CE. Si Direcció no convoca, s’acorda que en un termini de dues setmanes es torne a
demanar per la convocatòria.
En qualsevol cas s’expressa el suport al pare de l’escola de qui s’han escampat els rumors falsos,
a la comissió d’infraestructures i a la de menjador. Es comenten idees per a fer públic i manifest
aquest suport però no s’arriba a concretar cap acció. Decidim esperar a la celebració del CE
extraordinari sobre el tema i a partir d’ahí decidir si calen altres accions.

5. Posada en comú del treball de les comissions

La comissió de menjador vol traslladar un missatge d’un dels seus membres, que també forma
part del CE: “Només recordar-vos que si des de conselleria d’Educació no es mou la cosa de les
obres del menjador, podem trobar-nos que el menjador es tanque al mes de març. El termini
s’executarà perquè l’inspector ja no donarà més pròrrogues i perquè la direcció no assumirà (jo
tampoc ho faria) mantenir el menjador obert amb una advertència de tancament –o reducció
sensible del nombre de comensals- de la inspecció de sanitat.”
Es comenta que s’està mirant de tornar a organitzar el campament d’estiu, que s’ha demanat
l’alberg de Moraira i s’està a l’espera de si ens donen dates. Respecte a l’escola de Pasqua s’està
pensant si es fa o no. I es comenta que, en cas de que les obres de remodelació del menjador es
feren en estiu, s’ha de preguntar a Imma si afectarien, com, i si té informació de quan seran.
Una membre del CE comenta que estan pendents de la resposta de Santi, el secretari, per les
demandes que feren els membres de l’AFA al últim consell escolar per vore si l’escola pot tirar
una mà, assumint alguna despesa, per a ajudar les famílies de 6é que tenen dificultats amb el cost
del viatje de fi curs.
El tema que es volia comentar sobre la col·laboració amb Cuidem és que als tallers que
s’organitzaren va vindre poqueta gent i que estaria bé organitzar uns altres fent-los coincidir amb
la jornada que es vol organitzar per a plantar nous arbres, fer la càpsula del temps, etc. Es decideix
crear una subcomissió per a organitzar-ho, fer-ho en cap de setmana i organitzar dinar, etc.
Es planteja si es manté o es canvia la data de l’assemblea general perquè cau just després del
pont de falles i es preveu que no vinga prou gent. Es decideix fer un sondeig a les comissions pel
grup de coordinació del WhatsApp.
Es planteja que hauríem de prendre una decisió respecte a l’agenda en paper que es fa cada curs:
si es fa sols pels últims dos cicles, si en paper o es pensa en altres formats...
7. Precs i preguntes
S’alça la sessió a les 18:40.

