ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA COOPERATIVA DE L'AMPA
València, 1 d’octubre de 2020
S’obre la reunió a les 17,35 hores.

Ningú presenta esmenes a l’acta de la sessió anterior, que està pendent de publicar. Queda
així aprovada.
Respecte del tema entrades/eixides esglaonades, sorgeix una pregunta sobre els conserges.
S’explica que en tenim assignats dos i que un d’ells s’ha agafat una baixa que es preveu llarga.
Per la qual cosa un sol ordenança s’està encarregant de tota la feina i està rebent l’ajuda del
personal docent perquè d’altra forma seria impossible arribar a tot. S’informa que l’escola ja té
demanat a l’ajuntament que es cobrisca la baixa. S’esmenta que, com a macrocentre, a la
nostra escola li correspondrien 3 conserges i es proposa que es demane a l’ajuntament tot el
personal que calga perquè el centre puga funcionar correctament.
Quant a les entrades, s’explica que, al matí, al cicle d'Infantil, s’han modificat el ventall
d’entrades i es proposa d’insistir perquè s’acurte més, ja que hi ha 15 minuts de diferència
entre els dos torns d’entrada i, igualment, es produeixen aglomeracions en la vorera a l’espera
de l’obertura de portes.
Sobre el tema del servei d’escola matinera, la representant de l’AFA al CE explica que en
l'última reunió la directora va manifestar que l’oferta d’Arcoiris no la convencia. També explica
que no s’ha plantejat formalment per a ser sotmès a votació del consell, ni inclòs als ordres del
dia el tema de la matinera. Es proposa que en les reunions periòdiques se li manifeste a la
Direcció la necessitat i urgència de les famílies que necessiten este servei (similar al menjador)
per la qual cosa demanem que la Direcció redacte una mena de pleg o explicite quines
condicions concretes s’haurien de complir per a donar llum verda al dit servei, i que, tot seguit,
siga aprovat en CE i es puga iniciar tan prompte com siga possible, sense més ajornaments.
Es planteja el tema de si seria possible establir, excepcionalment, per a este curs, la jornada
contínua com a mesura de prevenció davant la covid-19 i s’explica que conselleria ja ha
denegat esta mesura a altres centres que ho han plantejat. Una membre de l’AFA al CE explica
que Direcció ha dit que està estudiant l’elaboració d'un pla de jornada contínua junt amb
membres del claustre i representants de les famílies. Es manifesta la voluntat que l’AFA també
hi participe. Una mare s'ofereix a tractar de presentar plans ja aprovats per altres escoles per a
seguir treballant el tema.
Una mare demana que se li pregunte a Direcció si serà possible en algun moment que els caps
de setmana es puguen usar les instal·lacions del centre per a celebrar partits esportius.
Es comenta que a primer d’infantil encara no estaven posant les criatures a fer la migdiada o
descans en les hores de menjador, amb tots els problemes que això provoca en criatures tan
xicotetes i es recomana a les famílies que parlen amb Esther, coordinadora de menjador, o
amb la tutora i les monitores.

Una mare demana que s’agilitze l’ús del xat de WhatsApp de Delegades perquè arribe millor
la informació per esta via a totes les classes i, així, a totes les famílies.

