ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA COOPERATIVA DE L'AMPA
València, 9 de desembre de 2021
S’obre la reunió a les 17,10 hores. Assistents: Josep Canet, Sandra, Dani, Alma, Adriana i Helena.

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
L’acta no ha arribat. Es demanarà a Josep que l’envie i en cas de que no puga, s’intentarà refer
dels apunts d’Helena i de les persones que estigueren.

2. Lectura i aprovació de l'ordre del dia
1- Aprovació d’acta de la reunió anterior.
2. Lectura de l’ordre del dia
3. Menjador. Bons i queixes de l'alumnat
4. Pati coeducatiu
5. Fira Feminista
6. Comissió d'audiovisuals
7. Activitat contes Zoo
8. "Escoles de…" (estiu, nadal, etc…)
9. Precs i preguntes

3. Menjador. Bons i queixes de l'alumnat.
3.1. BONS MENJADOR
Dani, representnt de l’AFA al CE fa un resum de la situació dels ‘dies solts de menjador’: Es va
parlar a un Consell Escolar en el que l’equip directiu afirmava que els comptes no eixien. En el
següent Consell Escolar del 15 de novembre amb els comptes ja mirats Almudena i Dani parlaren
de nou sobre obrir aquesta possibilitat i ací adjunte extracte de l’ACTA:
_____________________ ESTRET DE l’ACTA DEL CE del 15 de novembre__________________
Menjador: Tras un debat intens queda clar que per al present curs no hi haurà forma de gastar
abonaments per al menjador per a les families (només el personal adult pot menjar dies solts).
S’accorda que si l’afa fa un sondeig de necessitats per cursos, poden estudiar si és viable tornar
als abonaments. Se’ns recorda insistentment què altres escoles no donen de menjar a més
alumnes dels què per llei es por donar la qual cosa fa què en el Pare Català sobren unes 250
criatures. Se’ns recorda que l’escola prou fa.

Arguments del centre:
-

-

aplicar les mesures covid fa que les criatures no pugam alçar-se de la taula i que altta
ocupe el seu lloc.
A mes les d’infantil menjen en infantil.
Aquest any hi ha més criatures apuntades que mai (520). El menjador té capacitat per a
250 aprox.
Altres escoles no accepten mès criatures que les que per normativa pot asumir el
menjador. - Si finalment es fa la reforma, tampoc podran quedar-se a menjar les 520
que s’estan quedant ara perque ja no es quedaran les d’infantil a infantil.
En infantil fins i tot hi ha classes que estan per damunt de la ratio i en conte de 15 tènen
18 criatures que sembla ser és una barbaritat.
que com a molt son 15 o 30 els que els divendres no porten als fills a menjador i que si
ho paguen es perque poden
que inclus han sentit dir que hi ha gent que pensa que si es poguera fer, uno o dos dies
no els durà a menjador i amb els diners que s’estalvien apunten a la filla a una
extraescolar i davant aquest motiu doncs no es calfen el cap.

______________________________________________________________________
L’equip directiu està obert a que l’AFA realitze un sondeig i amb aquestos números fassa una
proposta. Davant la impossibilitat de fer molt més, es planteja realitzar el sondeig amb un
formulari de google i un fullet que s’enviarà a les classes per a que les famílies el responguen i li
tornen a la mestra. Sandra s’encarrega de fer l’enquesta, Helena la posa bonica i Dani parla amb
Santi per a demanar la viabilitat d’enviar l’esquesta a través de les classes i que retorne a les
tutores i després a nosaltres.
A l’enquesta s’avaluarà les necessitats de les famílies (dies solts, si o no, quants, t’has quedat
fora de menjador, etc).

3.2. QUEIXES DE L’ALUMNAT SOBRE EL MENJADOR
L'empresa de menjador està disposada a parlar amb l'AFA i fer tallers d’avaluació del menjar
amb les criatures.
Ja podem tornar a tastar el menjar. Es prepararà (Helena) una graella amb el menú de gener per
apuntar-se en els dies on els plats son els que reben més queixes (Dani demanarà els menús de
gener per avançat). Helena s’encarrega de coordinar-se amb les responsables de menjador i
volutàries a tastar. Cal recordar que les persones voluntàries que vagen a tastar el menjar
demanen els albarans. Dani demanarà la graella.

4. Pati coeducatiu
____________________________________________
Adjuntem els resultats de la reunió de la comissió de PATI COEDUCATIU (NOVEMBRE):

• OBJECTIU: Que s’aplique el Pla Director de Coeducació, publicat per la Conselleria d’Educació
(2018) perquè comptem al Pare Català amb un pati coeducatiu.

ACCIONS:
• Olga ha parlat amb Sandra Molines, referent dels patis coeducatius, autora de la Guia de patis
coeducatius, publicada per la Generalitat.
Ens proposa vindre a fer una formació de 2 hores per a desenvolupar la següent fase de
transformació de pati, tenint el compte que tenim fet un diagnòstic i propostes. Ens podria fer
el taller entre gener-febrer. Dirigit a:
• Professorat
• Monitoratge menjador
• Famílies
Hauria de vindre el màxim de persones possible perquè totes rebem el mateix missatge.

ACORDS:
• Bárbara parlarà amb Daniel per demanar una reunió amb el director i la coordinadora
d’igualtat per fer la proposta de formació (escollir data, hora i espai) i explicar el projecte.
• Olga passarà la proposta de data a Sandra Molines.
• És crearà una comissió específica de pati coeducatiu que estarà en coordinació amb la
d’infraestructures i la d’igualtat
____________________________________________

Primer Dani i després Josep Bisbal han parlat amb Santi sobre la proposta de taller-formació amb
Sandra Moliner i Santi ha acceptat. Bàrbara i Olga revisaran el format (presencial, online,
semipresencial).

5. Fira feminista
L'Assemblea Feminista de València m'han demanat que faça d'intermediària i ens consulta el
següent:
Estan organitzant la Fira Feminista de 2022. Segurament serà el dia 28 de maig de 10h a 22h.
Durant el dia han previst de fer activitats per a les criatures d'11 a 12h i estan parlant amb
diferents espais de famílies per què consideren que moltes vegades munten aquestes coses
sense comptar amb les criatures i amb les famílies i que ja és hora de comptar amb les
destinatàries.

Així que ens volen tenir en compte i ens pregunten: penseu que l'hora està bé?
I respecte de les activitats, en proposarieu alguna?(les seues idees són circ amb proposta
feminista o jocs, o teatre o manualitats...)
Sandra i Alma proposen que no siguen els típics tallers de manualitats (fer-los dibuixar etc).
Proposen un taller de descoberta del barri des del punt de vista feminista o un taller per a més
majors de personatges de videojocs feministes (per desenvolupar idees pasar el contacte d’Alma
que ja ha fet aquest tipus de tallers).
6. Comissió d'audiovisuals
Donat que no s’ha aconseguit contactar amb la comissió d’audiovisuals Helena proposta que
siga la de comunicació la que s’encarregue de treballar l’us de mòbils dins de l’ambit escolar.
Alma s’apunta a comunicació i ja te idees sobre com fer-la i Josep entra en la comissió de
comunicació també (i s’encarregarà del correu).

7. Activitat contes Zoo
Després de reunir-se Natxo amb la cap d’estudis, per ara a l’escola van a treballar a 3er d'Infantil
i 1er i 2on cicle de Primària del projecte de Zoo Il·lustrat. Finalment, de moment, sols
començaran treballant l'activitat del "Vocabulari de les Emocions", que servirà per completar un
Mural de les Emocions que farà la xicalla, famílies i Carles Ube-Efe el proper dissabte 18 de
desembre en les jornades que estem tancant (tot i això, hi ha compromís per continuar
treballant activitats després de nadal).
No sabem si calen voluntaris, esperem que Natxo demane en cas de necessitat.

8. "Escoles de…" (estiu, nadal, etc…)
Tothom se’n ha d’anar i no dona temps a parlar sobre això. Deixe ací les preguntes que llaça
Mariam per la següent assemblea:
Mariam volia preguntar si és possible presentar a l'inici de curs al CE la proposta per fer totes les
activitats per als períodes de vacances establint al costat del CE uns criteris mínims que han de
complir les empreses (ràtio, etc). D'aquesta manera, un cop aprovats, se'ls envia la informació
de l'empresa escollida, però sense necessitat de convocar un CE (extraordinari).
En aquest sentit podríem sol·licitar la informació a les empreses en bloc de manera que fins i tot
es fes preu per contractar tots els serveis (això s'aplicaria tant a l'empresa com a les famílies).
Finalment respecte al tema dels pagaments, preguntar si finalment seguirem endavant que
aquest tipus de serveis siguin més econòmics per als membres de l'AFA, i en cas afirmatiu establir

les diferents quotes i preguntar si actualment existeix un mecanisme per comprovar si els
matriculats en aquests serveis que organitza l'AFA (i tb x ex matinera) són membres de l'AFA.

Es dona per finalitzada la reunió a les 18:40h.

