
Reunides diferents famílies de l'AMPA del Pare Català als horts de 
Benimaclet a les 18:00 del 3/7/17 es tracten els següents temes: 
 
 
1. Fora d'ordre del dia es presenten les dues cartes que ha rebut esta 
setmana l'AMPA: 
 
   - La primera signada per 36 mestres del claustre demanant una disculpa 
per part de l'ampa per les dues cartes referents al problema amb 1r A de 
primària i la dimissió de la presidenta de l'ampa 
   - La segona signada per la directora del centre recolzant la demanda de 
disculpes i proposant un canvi d'actitud i una reunió entre representants 
del claustre i famílies per a poder seguir treballant pel CEIP Pare Català. 
 
Després de dues lectures de les cartes i d'un intens debat, les conclusions 
a les que arribem son: 
 
 
1.1. Que hi ha dos conflictes: 
 
   1.1.1 per un costat el de 1r A que l'Ampa considera que ha exhaurit la 
via de representació i per tant caldria que s'inhibira de noves accions com 
a tal, tot i que des de la comissió de Convivència i igualtat es seguirà 
assessorant les famílies (antigues i ja noves) al mateix temps que se'ls 
donarà el suport necessari. 
 
   1.1.2 per l'altre el problema de comunicació entre l'AMPA i l'equip 
directi i el claustre.  En este sentit entenem la carta de Merxe com una 
oportunitat (i potser una fita) ja que es proposa per primera vegada que 
l'AMPA i Claustre puguen comunicar-se directament. 
 
1.2 Que la comunicació no acaba de funcionar i no tenim ni idea de quines 
de les coses que des de l'AMPA s'emeten arriben al professorat (Com per 
exemple, desconeixem si les cartes de disculpa que l'AMPA ja ha emés, han 
arribat al coneixement de tot el claustre, i sobre tot de les persones 
sigants de la carta esmentada). 
 
- Que eixa comunicació cal millorar-la des de l'AMPA, aconseguint dir TOT allò 
que cal dir, però en un llenguatge assertiu i no ofensiu. 
 
- Alguns temes per exemple que caldria posar damunt de la taula és si hi ha 
hagut acció tutorial en este cas de !r A i en altres i quines són les 
ressolucions preses (recordem que fa tres anys va havver una acció tutorial 
amb una mestra d'infantil que va acabar amb una cessió com  a tutora, i als 
tres mesos tornava a estar de tutora... 
 
- Que cal posar damunt la taula que el dolor que accions com el que ha 
passat amb la tutora de 1r A no només el pateix un costat, sino que les 
famílies també el patim, i el resultat i mostra d'això és que hi ha 



famílies que han deixat l'escola. I això és també un dolor que patim les 
famílies i que causa efecte sobre la imatge de l'escola. 
 
- S'ha proposat la creació de comissions mixtes (en resposta a la carta de 
Merxe) 
- Que cal crear un document de la cronologia dels fets sobre el cas 1rA per 
a que tot el món (sobre tot mestres) tinguen clar què ha passat i com. 
- S'ha parlat de creat un protocol d'acció a lo que la comissió de 
convivència ha dit que ja està fet i que es posarà en coneixement de les 
famílies (sense generar la impressió de que els estem donant una arma 
contra les mestres). 
 
- Es planteja la possibilitat de que hi haja una persona mediadora externa 
per a solucionar el cas de 1r A 
 
 
1.3 Amb tot l'anterior es decideix: 
 
 A: Que l'ampa s'inhibeix com a tal del problema a 1rA i es manté donant 
suport a les famílies en la seua reivindicació. Informant i usant el 
protocol d'acció que s'ha fet des de la comissió de Convivència per a les 
famílies implicades i les noves que ja estan sorgint. 
 
 
B Que s'esciurà una carta de resposta a Merxe contestant a les dues cartes, 
dient que les disculpes ja estan i que ens agradaria molt participar en una 
comissió de famílies mestres direcció per a reprendre la normal 
col·laboració entre els estaments de la Comunitat Educativa. 
 Que a la reunió que es propose es va a parlar de comunicació i no a 
remoure més el tema del conflicte 1rA i que a la reunió hi assistirà mitja 
comissió de convivència i mitja de internes. 
 
 
1.4 Amparo fa saber a l'AMPA la seua voluntat de tornar a formar part de la 
comissió de convivència. 
 
 
2. MENJADOR 
 
2.1 Se'ns explica des de la comissió les irregularitats que està havent en 
tema de la contractació de l'empresa de menjador, ja que no hih a ofertes i 
que des de direcció s'ha demanat a Cuinatur que no faça oferta fins al 10 i 
que s'ha convidat a altres empreses a presentar oferta. 
 2.2. Se'ns explica també el malestar per part de Felix de Cuinatur ja que 
després d'haver fet una oferta basada en despeses de menjar i gestió per 
una banda i personal per l'altra, i una vegada tancat el preu de menú (i no 
havent signat CAP contracte) se li ha anat carregant despeses com: la 
meitat del sou de Ester, el sou de l'hortolà, 80 euros mensuals en concepte 
de telèfon, pagar l'aquaservice i els gots de plàstics de la sala de 
mestres i el sou sancer d'un nou cuiner a cuina 



Felix ens fa saber que enguany el preu el desglossarà en: Despeses 
d'alimentació per un costat i despeses de personal per l'altra, i ens fa el 
suggeriment de que demananem el mateix a la resta d'empreses, per a veure 
si el que es gastem en un menú és de menjar o d'altres coses. 
Les preguntes suggerides les envia comissió de menjador als membres del 
consell escolar. 
2.3. Félix es queixa de que no ha pogut contactar mai amb Imma (o equip 
directiu) per a poder explicar la seua situació. 
2.4 Des de la comissió de menjador, es demana la creació d'una comissió 
mixtya (escola, famílies empresa) per a facilitar la comunicació i la 
transparència dels acords presos. 
 
 
3. EXTRAESCOLARS 
 
Des de la comissió ens fan saber que ja està fet l'¡horari de extraescolars 
que gestiona l'AMPA. Ens fan saber també que hi haurà una atra oferta 
gratuita derivada de l'¡empresa de menjador i que coordina Imma. 
També ens demanen a la gent del Consell Escolar que es retire el peu de 
pàgina del full de extraescolars per la que l'escola es reserva el dret al 
canvi de espais en qualsevol moment. Ens preguen que per  a evitar futurs 
problemes, s'acorde mantindre durant tot l'any els espais cedits a les 
empreses d'extraescolars, ja que es veuen sempre amb l'ai de si huí tindré 
o no l'espai per a fer-ho. Òbviament les causes puntuals i de causa major 
són l'excepció. 
 
 


