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REUNIO	  BIMENSUAL	  EQUIP	  DIRECTIU	  I	  JUNTA	  AMPA	  
Data	  reunió:	   21	  març	  2018	   Hora	  inici:	  19:00h.	  	  	  	  

Hora	  finalització:21:00h	  

Convocats:	  	   Tots	  els	  socis	  de	  l’AMPA	  

Assistents:	   Es realitza llista d’assistents, comptant un total de 26 socis (8% dels socis) 

S’excusen:	   	  

 

ORDRE	  DE	  LA	  REUNIÓ	  

	  

1.- PARTICIPACIÓ 

Junta AMPA demana més col·laboració als socis. Hi ha molts temes interessants a realitzar però habitualment 
tota la feina recau en la mateixa gent i això acaba provocant cansament. 

Es debat el tema i es concloen diversos aspectes: 
• Caldria muntar un grup de col·laboració per a la comunicació en xarxes socials (Instragam, 

Facebook,...) Ara mateix tota aquesta feina recau en una sola persona . L’Escola ha potenciat molt la 
seva pàgina Web, i a l’AMPA estaria molt bé fer el mateix. 

• Es proposa FER UN EXCEL a on es recullin les principals tasques a realitzar/col·laborar a on la gent es 
pogués apuntar. 

• Una altra idea seria aconseguir compromisos concrets de socis per a col·laborar, com a una espècie de 
“Banc d’hores” per AMPA, per exemple a través de Delegats. 

 

2.- FESTES 

Amb la mateixa idea que al punt anterior, Junta AMPA proposa que les quatre festes que fa l’AMPA al llarg del 
curs siguin organitzades pels cursos de final de cicle, segons la distribució: 

 
• P5, Festa de Benvinguda P3 
• 2on, Castanyada 
• 4art, Carnestoltes 
• 6è, Final de Curs 

 

Els alumnes i pares d’aquests cursos s’encarregaran de muntar les festes, amb el suport de Junta i altres 
membres AMPA si és necessari. 

La idea és ben acollida i es comenten com a aspectes importants: 
• Seria important que l’Equip Directiu també ajudés en promocionar aquesta idea col·laborativa, per 

exemple explicant en les reunions de principi de curs la importància al fet de participar en muntar les 
festes en les reunions. 

• Sobre la festa de fi de curs, es comenta que potser que la faci 6è amb la feina que tenen ja per tot el 
tema del viatge potser es massa. Junta valorarà si al final la deixa a 6è o si la proposa per un altre curs.  
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3.- FESTA FINAL DE CURS 

Es comenta que tant Junta AMPA com l’Equip Directiu han parlat de replantejar el contingut de la festa final de 
curs. No s’ha concretat res i es demana als socis la seva opinió (durada, fer exhibicions de les extraescolars, 
comiat dels alumnes de sisè,...) 

Es debat sobre la postura de l’Equip Directiu, donat que encara no ha concretat res. Junta AMPA tornarà a parlar 
amb l’Equip Directiu per concretar la seva proposta sobre el que volen ells com escola fer pels nens de 6è i així 
tenir-lo en compte per la festa de fi de curs. S’anirà informant. S’apunten els següents aspectes: 

• Cal diferenciar entre les activitats pròpies de la festa de final de curs i les pròpies dels alumnes de sisè, 
com a homenatge per acabar la seva estada a l’Escola. 

• S’apunta la idea de fer una consulta al respecte (potser una enquesta en base a tres propostes com a 
màxim). Els pares de sisè estan comentant el tema concret dels seus fills i què fer. 

• En quant a la Orla d’aquests alumnes, es comenta que sempre l’ha pagat AMPA per a tots els alumnes. 
Hi ha diversitat d’opinions de fer-ne o no, però en tot cas li tocaria a AMPA pagar-la. 

• Aquest any el menjador no inclou l’aperitiu que es feia al capvespre per als alumnes de sisè. 
• També hi ha el tema d’organitzar o no dinar de fi de curs el mateix dia. Majoritàriament sembla que sí. 
• S’apunta la idea de mantenir el dinar, i en el preu a pagar per assistir-hi poder incloure un petit 

increment per a pagar a l’empresa menjador també l’aperitiu de sisè. 

 

4.- COMISSIONS MIXTES 

L’AMPA col·labora econòmicament en activitats que desenvolupa l’Escola, com ara el Projecte Musical a on es 
finança des d’AMPA el 50% dels projectes de Cant Coral (1r i 2on), Teatre Musical (3r i 4art) i Batucada (5è i 6è). 
Anys anteriors també es van finançar materials dins de les TIC (Tablets, Pissarres digitals, Bee Bots, Lego 
robòtics, etc.. ). 

Arran d’aquestes col·laboracions, Junta AMPA i l’Equip Directiu han determinat establir unes Comissions Mixtes 
a on els pares puguin assistir i informar-se sobre el contingut d’aquests projectes. 

S’ha establert dia i hora segons els següent calendar per reunions informatives que junta a demanant a ED : 

• PROJECTE MUSICAL: Convocada reunió informativa per al 03/04/2018, 12h 30 min. 
• PROJECE TIC A L’ESCOLA: Convocada reunió informativa per al 2/05/2018, 12h 30 min. 
• PATI PARTICIPATIU: Convocada reunió informativa 04/04/2018, 12h 30 min. 

 

COMISSIÓ VERDA: Ja s’ha fet una reunió per posar en comú el projecte que es desenvolupa en la zona de 
l’Avinguda de Roma. La comissió mixta està formada per vocal de la comissió verda de l’AMPA, Jardins d’Emma, 
tutors de l’escola i ED 

En el cas del Pati Participatiu, es tracta d’un projecte que encara està per concretar però que es coneixen casos 
d’altres escoles a on ha funcionat molt bé i han donat lloc a una gran cohesió entre els diferents cursos. S’estan 
mirant opcions amb els tutors de sisè. 

La comissió verda descriu els trets generals i els objectiu del projecte de l’Avinguda de Roma i la previsió de 
continuar amb el projecte l’any vinent, per a promoure activitats amb altres entitats del barri sobre aquest espai. 
Està pendent acabar de concretar com lligar aquest projecte amb els propis de la Comissió Verda de l’AMPA en 
l’Escola. 

Es debat amb els socis aquestes comissions, concloent: 
• Caldria demanar a l’Equip Directiu la possibilitat de realitzar aquestes reunions de les comissions en un 

horari més compatible amb les hores laborals dels pares. Potser plantejar-les per la tarda, dins d’horari 
lectiu. 

• En general es comenta que són projectes molt engrescadors i que aporten valor afegit als diferents 
cursos. Es troba a faltar però un major intercanvi de informació i de resultats amb l’Equip Directiu i 
professorat involucrat de l’Escola. 
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5.- PROJECTE EDUCATIU I COMUNICACIÓ AMB EQUIP DIRECTIU 

Es comenta que a les jornades de portes obertes l’Equip Directiu va apuntar les línies estratègiques per anar 
transformant gradualment el projecte educatiu de l’Escola. La idea és la introducció gradual del treball per 
projecte. Així per exemple, sembla que ja per al proper curs el treball per projecte s’implantarà a tot infantil. 

 

Es debaten diferents aspectes sobre aquest tema, concloent bàsicament: 
• És molt important demanar a l’Equip Directiu que expliqui amb deteniment a les famílies les seves idees 

al respecte. Junta AMPA ho comentarà a la propera reunió, exposant la importància d’aquest tema i les 
ganes de les famílies de conèixer les inquietuds i propostes de l’Equip Directiu en quant a la implantació 
dels canvis al model educatiu tradicional. 

• Al respecte, alguns assistents posen de manifest que es noten diferències importants en quant als 
mètodes i maneres de desenvolupar les classes dins d’un mateix curs, en funció del grup que sigui, i 
que així no té massa sentit. 

• A nivell de Consell Escolar ja es va tractar aquest tema. Es conclou que es tornarà a comentar amb 
l’Equip Directiu tant al Consell Escolar com a les reunions que es fan per part de Junta AMPA. 

 

6.- APORTACIONS DE L’AMPA 

Tant a nivell de la nostra Escola com de la pròpia FAPAC, està en debat quin paper ha de jugar l’AMPA en la 
col·laboració econòmica en temes directament educatius. L’AMPA està participant ja activament en el 
finançament d’activitats que serien purament educatius, i la tendència sembla que és demanar cada vegada més 
aquesta participació econòmica per part de l’AMPA, en aspectes que potser serien més aviat de finançament 
propi del Consorci d’Educació que aposta per models educatius més innovadors però que després no 
acompanya econòmicament.  

Es vol posar en coneixement dels socis aquest fet i copsar a on es creu que hauria d’estar el límit de participació 
econòmica de l’AMPA. 

Es debat sobre el tema, concloent bàsicament: 
• En general sembla be que es qüestioni si l’AMPA té que finançar aquestes peticions per part d’ED, i en 

tot cas caldria promoure una major participació dels pares en l’AMPA de l’Escola per dur a terme 
aquestes col·laboracions que tenen que tenir permanència en el temps perquè tinguin sentit. Cal tenir 
present que el percentatge de socis és del 58%. Cal buscar estratègies i la col·laboració de l’Equip 
Directiu per poder augmentar aquesta participació tot i que es comenta que ED ja esta insistint en totes 
les presentacions que fa de la importància de fer-se soci.  

• Algun assistent també comenta que la participació en horari lectiu de personal no contractat pel Dpto. 
Ensenyament li sembla que no es legal. 

• També es posa de manifest que les escoles publiques tindríem que tenir accés al mateixos recosos i no 
dependre de les aportacions de les famílies.  
 

7.- EXTRAESCOLARS 

Junta AMPA exposa que es vol realitzar un canvi en les empreses/associacions que realitzen les extraescolars 
culturals, motivats principalment per: 

• L’Equip Directiu ha demanat que durant el desenvolupament de les extraescolars al centre hi hagi un 
coordinador. 

• Es vol ampliar i millorar en el possible l’actual oferta d’extraescolars culturals. 
• Hi ha famílies que havien mostrat queixes sobre algunes de les extraescolars actuals. 

Junta AMPA ha estudiat alternatives, i es creu convenient de cara al curs vinent oferir extraescolars cultural amb 
una nova associació, en les següents condicions: 

• L’empresa estudiada és ABAC, i ofereix alguna extraescolar nova, com ara Circ i Dibuix. S’amplia 
l’oferta actual. Es concretarà properament amb l’oferta total. 
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• Per als temes musicals, es creu convenient comptar amb “Escola de Músics”, perquè tenen una oferta 
molt àmplia i atractiva, incloent activitats també per a pares, i ampliables segons la demanda. 

• Teatre es mantindria amb l’actual. 
• A nivell de preus, sembla que seran sensiblement semblants als actuals. 
• S’ha demanat i s’acabarà de concretar amb la nova empresa les condicions i possibilitats de per poder 

subrogar a Neus i Montse de AREC, i que passin a ABAC. 
• Les extraescolars esportives es mantenen amb AEE. 

Es comenta amb els socis i en general es considera adequat. Es comenta també la possibilitat de poder fer 
segons quines extraescolars al migdia. Quant es tanqui amb la nova empresa es horaris es comentarà aquesta 
petició.  

 

 

	  


