
 

 
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ DE CONCILIACIÓ DEL 7/11/18 

 
Persones assistents: Betlem Martínez, Esther Velez, Ester Andújar, Inma Pons 
(coordinadora), David, Olga Monedero, Virginia, Marta Aguiló i Elena Solaz 
 
 
Punts tractats: 
 
Matinera, Ana Mañez continuarà encarregant-se de la seva gestió. S'acorda parlar amb 
Forcuin perquè siga més econòmica i el que falte ho posarà l'AMPA. 
 
Canguratge, explique'm en què consisteix. A Jani se li paga des de l´AMPA les hores que 
es troba a l'escola. Aquests diners ixen de les extraescolars però normalment no és 
suficient i la diferència la posa l'AMPA. La direcció de l'escola no vol que les activitats fóra 
de l´horari escolar es facen sense una persona responsable. Forcuin ens fa el favor de 
tindre a Jani contractada i nosaltres le paguem el servei segons les hores que Jani fa. Tots 
els mesos Jani passa relació d´hores a Forcuin. Cobra 8 euros/hora més la seguretat 
social, IRPF... 
Ana Mañes continuarà portant els comptes de canguratge, excepte de les activitats de FDM 
que ho portarà Inma Pons. 
 
EXTRAESCOLARS 
 
Obrir l'escola a les famílies fóra de l´horari escolar: Pregunten perquè no poden les 
famílies estar presents durant les extraescolars a l´escola. Principalment els i les monitores 
de les extraescolars no volen perquè diuen es poden distraure les xiquetes i xiquets i la 
direcció de l´escola no vol que hagin moltes famílies perquè l'escola és xicoteta, la majoria 
de les persones presents compartim això, i entenem que es quede així. Es proposa que 
qualsevol persona que haja d'estar a l'escola esperant a la seva xiqueta o xiquet de manera 
puntual ho parle amb Jani però que no siga la tònica general. 
Les persones de l´AMPA responsables de cada extraescolar, s'encarrega de totes les 
gestions. 
 
Qualsevol cosa dels extraescolars de Forcuin dirigir-se directament a l'empresa o parlar 
amb Inma. 
 
Extraescolars a migdia: No porten canguratge 

Ester Andújar porta el CIM,  
Betlem Martínez porta Cresendo, 
Virgina porta Anglés a casa dels divendres a la vesprada, 
Campbel ho porten les famílies de l'alumnat,  
Inma Pons porta la resta que són de Forcuin. 

 
Extraescolars de la vesprada, quasi totes són de Forcuin, els monitors o monitores 
autònomes també estan associades amb Forcuin (ceràmica, ioga), excepte  Escacs que ho 
porta Ana Mañez. 
 
Les activitats de la fundació esportiva municipal (FDM) les porte Inma. Enguany han eixit 
rítmica i esgrima. Hem parlat amb l´escola de Benimaclet perquè enguany ens deixem les 
seues instal·lacions quan estiguem en període d'obres. Esperem la resposta. Si la resposta 
és afirmativa, parlarem per a fer l´any vinent un nivell de rítmica en les seues instal·lacions. 
 
 



 

 
Horari d´extraescolars i aules 
 
Ho repassarem amb temps en la comissió per a l'any vinent. Encara estem pendents de les 
obres per a saber amb quines aules podem contar. 
 
Vesprades de juny i setembre queden pendents per a pròximes reunions. 
 
Escola de cap d´any, Pasqua i estiu, ho portaran Olga Monedero, Marta Aguiló, Ester Velez 
i Elena Solaz. Ja tenim proposta de Forcuin. Prepararan les notificacions per a vore si ix i 
es pot fer. 
 
L'escola d'estiu si no es pot dur a terme per les obres, parlarem amb altres escoles del barri 
per veure si et pot fer de forma conjunta. 
 
Es parla de fer una petició a la comissió de l´escola que volem per sol·licitar la vorera del 
carrer d´eixida més ampla. 
 
Finalitza la reunió a les 18,15h de la vesprada 
 
 

 

 


