
Acta corresponent a la reunió de la Comissió Mixta en data 6 de novembre de 

2018. 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Elecció d'una substituta de la secretària per la seua absència. 

2. Lectura i rectificació de l'acta anterior. 

 

En el llistat de personal docent del centre hi ha vàries errades: 

                           Elsa Ros Verdú 

 

                            Imma Valls Andrés 

 

                             María Victoria Gil García 

 

* En el paràgraf que diu "Silvia Pastor explica .....va a cargo de la 

empresa privada": en la penúltima línia on fica "cargo del 

centro económico" cal llevar "económico". 

 

* En el paràgraf "Se constata que el colegio....pedanías). Cal aclarir en la 

segona línia que són beques assistencials. 

 

* També en el següent paràgraf , aclarir que són beques assistencials. 

 

* En el següent paràgraf aclarir que es refereix als punts 4.2 de la llei del 

8 d'octubre del present any. 

 

* En el paràgraf que comença "Elsa comenta....." Hauria de ficar que 

Elsa pregunta si el centre com a centre pot regular les activitats 

extraescolars privades i que seria més convenient que Conselleria es 

fera càrrec de la gestió econòmica de les activitats privades i no el 

centre escolar. 

 

* En el paràgraf "En este aspecto...." Cal dir en lloc de "cole" Consell 

Escolar. 

 

* En el paràgraf "En siguiente punto...." on diu "relajación en 

el patio" hauria de dir "en classe" i al final del paràgraf on fica 

"en lugar de dos actividades ..." cal afegir de "45 minuts" 

 

* En el paràgraf "Se recuerda por ..." on diu "la jornada escolar serà " 

cal aclarir "la jornada d'estiu". 

 

* En el paràgraf "Jaume diu..." cal ficar al final del tot " a les 15:30. 



 

3. Donem la paraula a Jose Flores després de la lectura de l'Acta 

anterior. Jose comenta que a l'última reunió de l'AMPA 

se l'acusà indirectament dient que ell va dir durant l'anterior reunió de la 

comissió" que l'any anterior la jornada continuada no es realitzà per 

culpa de l'AMPA". Jose ve a la reunió perquè sent cert malestar, ja que 

no ha expressat això en cap moment i sí que recorda que fou Jaume qui 

havia iniciat aquesta conversa en la qual ell sí va participar (entre 

d'altres) però mai fent servir estes paraules. Incideix en les seues 

anteriors paraules "la real 

culpa fueron las prisas y los padres os esperaron con 

las pistolas cargadas". Els assistents a la reunió, confirmen que 

aquestes foren les seues paraules i no altres. A més a més, recorda que 

aquesta conversa fou una conversa entre tots els membres sense més 

intencions que les d'expressar que tal vegada fou precipitada aquella 

reunió i Imma Valls recordà que no era el moment de parlar de coses 

passades, sinó la d'avançar i seguir treballant, tallant així el possible 

debat. Dit açò, Jose sols vol expressar açò i que conste en l'acta, 

demanant també la possibilitat que s'envie un escrit a l'AMPA explicant-

ho. Jaume li comenta que qualsevol cosa que vulga que conste en l'acta, 

ha de presentar-ho com a full adjunt per evitar diferents interpretacions. 

 

Els mestres, a més a més, afegeixen que la raó real per posposar la 

presentació del Projecte de Jornada Continuada fou per la petició 

d'alguns pares i mares que demanaven la possibilitat de madurar millor 

el projecte i informar correctament a les famílies de l'escola. Cosa per la 

qual es va crear aquesta comissió: fer-los partícips en la creació 

conjunta d'un projecte de Jornada Continuada. 

 

I dit açò, Jose Flores s'acomiada de la Comissió Mixta presentant la 

seua dimissió. 

 

Cinc minuts abans s'incorpora Juan Dámaso a la reunió seguit de 

Víctor Pardo. 

 

4. Juan Dámaso demana el torn de paraula abans de continuar en el 

següent punt. I expressa que ve en nom de la resta dels pares i mares 

que formen la comissió mixta per presentar la dimissió en bloc de tots 

els seus membres. Expressant que la raó d'aquesta acció ve donada per 

la sensació de no estar participant en el projecte de manera conjunta, 

sentint-se sols informats per part dels representants del personal docent. 

 

El director i els membres de la comissió es manifesten sorpresos amb 

aquesta acció fent-los saber que per part dels mestres les sensacions 



eren totalment contràries, sentint-se molt agraïts i agraïdes amb els 

representants de les famílies per la seua participació en les reunions. 

 

A partir d'aquest moment s'obre un intercanvi de percepcions i opinions 

dels diferents membres de la comissió sobre les possibles raons que ens 

han dut a este punt i en este intercanvi de percepcions s'incorpora a la 

reunió Vanesa Imbernón. 

 

Conclusions: 

 

Es demana als representants de les famílies que decidisquen què volen 

fer: 

 

- dimitir i que siguen altres representants els que continuen treballant en 

la comissió, 

 

- si volen que la comissió es dissolga i siga el claustre el que treballe en 

l'elaboració del projecte, 

 

- continuar treballant, ells verbalitzant en cada moment les seues 

sensacions i sentiments davant les respostes que donen els mestres a 

les seues peticions o aportacions, intentant delimitar altres dinàmiques a 

l'hora de treballar,... 

 

Davant aquesta petició Juan Dámaso, diu que ha de consultar amb la 

resta de l'AMPA, per la qual cosa demana temps i que ja ens 

comunicaran les decisions que hagen pres. 

 

Una vegada tinguen preses aquestes decisions la comissió informarà les 

famílies de la situació del procés. 

 

S'alça la sessió a les 15:00h en Benifaraig, a dia 6 de novembre de 

2018. 


