REUNIO BIMENSUAL EQUIP DIRECTIU I JUNTA AMPA
Data reunió:

13 novembre 2018

Hora inici: 18:15h.
Hora finalització:20:00h

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. Aprovació acta assemblea anterior : L'acta de l'assemblea anterior està

a la web. Es produeix votació i s’aprova.
2. Presentació de tancament curs 2017-2018 i ppto. Curs 2018-2019

Toni, el tresorer, presenta nombre tot i que es comenta que tot estarà
disponible a la memòria que es penja a la web de l’ampa. Els socis a dia
d'avui arriben al 60%. La meitat dels ingressos per quotes de socis. L'altra
part entre l'associació esportiva del eixample i subvenció. En menor
mesura, el bar de l'AMPA en festes, extraescolars culturals i venda de
llibres. Distribució per comissions, aprox. la meitat del pressupost.
El copagament de l'escola de música és 1/4. Un altre 1/4 és administració,
segur per a socis, quota FAPAC etc.
Tenim previst un pressupost de 16.100€ aquest any.
Aquest any no tindrem l'ingrés per oferir extraescolars a majors de 18 que
eran aprox.850€
Aquest any es proposa amb 1200€ invertir a millorar àudio i equipament
del despatx (prestatgeries per organitzar el material).
Judith explica que representa invertir en àudio. El cost de lloguer d'equip
per a les festes pot baixar substancialment. D'altra banda, l'escola
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necessita sonoritzar millor les activitats musicals que s'han incrementat
amb l’escola de musics i per tant s'ha plantejat una inversió conjunta
Laura comenta que va ser fonamental plantejar-se la inversió a mitges
amb l'escola, involucrant a l'escola en la gestió i cura de l'equip.
S'aprova el pressupost per unanimitat.
3.

Renovació de càrrecs.
PRESIDENCIA: Deixa càrrec Carina Stinga i es presenta Laura Carod.
VOCALS:
 Deixa càrrec Carme Fernandez de Colònies i es presenta María
Llorens.
 Deixa càrrec Oriana Novau de la Verda i es presenta Dani Quella.
 Deixa càrrec Marcela Herrera de Cultura i es presenta Judith Muñoz.
S’aprova la renovació de càrrecs.
Junta definitiva: Laura Carod (presidenta), Montse Fernandez de Luco
(secretaria), Toni Piriz (tresorer).
Vocals:
Loreto (delegats)
Mireia (fem Barri)
Dani (verda)
Judith (comunicació)
Maria (colònies).
Montse comenta que ella deixa secretària el aprox. any i es busca algú
interessat per estar en despatx un parell de dies al mes.
Festes aquest any es deriven la majoria a les famílies per cursos. Montse
estarà acompanyant amb la seva experiència. Es proposa que el mailing de
la comissió festa vagi a delegats directament.
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S'explica que sempre que hagin voluntaris es poden fer més coses, com la
venda de llibres que aquest any no es va realitzar.

4. Reptes de l’AMPA curs 2018-2019
 Mantenir col·laborant amb els objectius de l’escola.
 Continuar incrementant la participació: Destacar que encara estem molt
lluny del 80% de socis al que potser tindríem que arribar y destacar totes
les feines que es fan internes que no es veuen
 Millorar tractament de dades i LOPD.
 Subvencions. Donen molta feina. Toni explicarà les que ens han concedit i
les que no. Tornarem a demanar la subvenció de la diputació.
 Mantenir representació en Coordinadora de eixample i comunicació amb
FaPaC.
 Incrementar participació amb la direcció del centre: els objectius de
l’escola pel curs 2018 /2019 són:
o Objectiu 1: Millora comprensió lectora
- Faran proves de comprensió lectora internament durant el
curs.
- A primària faran unes proves tb de comprensió lectora.
- Es faran els apadrinaments lectors.
- Es continua el projecte amb el Poeta Maragall de lectura.
- Es crearan unes lúbriques que dona uns criteris per
autoavaluar-se ells mateixos i saber en quin procés
d’autoaprenentatge estem.
- Incrementar ús de la biblioteca.
- Conta contes al Joan Miro.
- 70% de les coses que han demanat a l’assemblea d’infants,
les implantaran.
- Llibre blanc a P3 i llibreta viatgera a P4 i P5.
o Objectiu 2: Cohesió social a l’escola
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- “Escoltant” continua a primària i s’amplia. Potenciar a través
de la web el projecte.
- Continuar la comissió social.
- Hi ha una comissió que ha fet el Pla d’atenció a la diversitat
(PAD).
o Objectiu 3: Millora i visió de l’escola:
- El CEB per la part d’innovació pedagògica donar
reconeixements. L’escola ha demanat Projecte musical i Aula
Viva.
- Fomentar la participació de les famílies.
- Fomentar la relació amb el barri, amb sortides i dinàmiques.
o Objectiu 4: Actualitzar el PEC:
o Objectiu 5: L’escola te que fer un Pla de Convivència del centre
 Mantenir i fomentar les comissions:
Comissionis mixtes: es comenta per ex. la comissió de pati, va quedar en una
proposta. Per a elements concrets com a escenari per a teatre, es realitzarà.
Però projecte participatiu inclusiu entre tutors alumnes i famílies està molt
verda encara.
 Comissions actuals: Extraescolars, Pati y Verda
 Noves comissions: El representant tindria que sortir d’algun
delegat per fer mes directa la comunicació amb junta.
 Projectes: Dimarts 20/11 a les 12:45h i dimecres 29/05 a
les 12:45h. Mireia es presenta voluntària a aquesta
comissió
 Ambients: Dimecres 21/11 a les 12:45h. i 28/05 a les
12:45h.
 Convivència: tb es te que crear aquesta comissió. Encara
no te dades tancades pe les reunions.
5. Projectes nous i novetats escola
PROJECTE PLA TAC: L’escola ha estat seleccionada com a escola TAC perquè van
presentar un pla TAC. Nomes són dues escoles a BCN que ho faran i dos Instituts.
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Totes les aules tindran tablets digitals i s’instal·laran durant l’any. 50 CromeBuks
per cicle superior amb carros (ordinadors online). Per cicle mitjans 25 portàtils
amb word. Tb s’han demanat tablets. Hem demanat una impressora 3D i un
planell.
RESULTAT PROVES COMPETENCIA CURS 2017 -2018:
Notes de 3r: És mitjana global del centre pq no hi ha comparativa amb als centres
ni a nivell Catalunya.
 Matemàtiques: 87 s/100
 Català: 90,2 s/100
 Castella: 93,3 s/100, amb un 100% en comprensió lectora.
Notes de 6è:
 Matemàtiques: estem per sota de la mitja Catalunya tot i que hem
millorat.
 Català: estem per sobre de la mitja Catalunya i hem millorat.
 Castella: estem per sobre de la mitja Catalunya i hem millorat.
 Anglès: estem per sobre de la mitja Catalunya.
 Coneixement del medi: estem per sota de la mitja Catalunya tot i que
estem en la part alta de la mitja baixa.
6. Arrancada noves extraescolars.
Hoquei ha tingut molt èxit. Teatre també. Encara queden activitats que poden
inscriure's. Amb robòtica es realitzarà un tastet perquè és molt cara i no arriba
al mínim de nens. Es comença que treballen amb llecs però que no veuen sortida
i hi ha queixes que és car i no saben si els niñ@s estan aprenent.
Robòtica i natació es fan al migdia. No obstant això, l'escola ha demanat a
l'empresa que porta menjador que realitzi activitats, per tant, intentem no
competir amb aquesta proposta.
Es comentar de fer Difusió: Projecte Juguem a partir de 4t.
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També es comentar de veure si la natació d’infantil es podria fer amb monitors
que portessin ens nens i nomes es tingues que anar a buscar. Es farà proposta a
AEE.
Servei d’acollida dels matins: es tornar a parlar de la nova ubicació al menjadors
donada la quantitat de nens que fan servir el servei (38). Laura comenta que no
hi ha disponibilitat d’un altre espai per a tothom i que la majoria d’escoles es el
que normalment fan servir. També es tornar a comentar que la porta no tanca
be i hi ha sempre una persona a consergeria. Hi ha famílies que comenten que
els nens surten al claustre i altres que no.
Alguna família comenta que esta contenta i que just aquella setmana ABAC havia
fet una trucada per valorar el servei.
Es dona a conèixer que ABAC estar mirant pressupost per poder obrir la porta a
distància. També que Abac ha encarregat material i joc simbòlic nou.

Fdo.: Montse Fernandez de Luco
Secretaria Ampa Els Llorers
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