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REUNIÓ 14 DE DECEMBRE DE 2005 
 

Ordre del dia : 

A. Assemblea General 
B. Valoració del casal d’estiu 
C. Desratització 
D. Informacions del Consell Escolar 
E. Torn obert de preguntes 

 
Comencem la que serà l’última assemblea de l’any 2005 amb una mica menys de 

gent que les anteriors assemblees. 
 

A. Assemblea General 

- Tal com vam quedar la farem el dia 19 de Gener del 2006. 
- Tenim que tenir totes les memòries de les diferents activitats organitzades per l’Ampa. 
La documentació no l’enviarem als pares, els hi farem saber que la tenim i  qui la vulgui 
la podrà demanar a la secretaria i la Isabel Valle li farà una còpia. 
- Tenim un petit problema amb la convocatòria perquè ha de sortir quinze dies abans de 
la data de l’assemblea, i tenim totes les festes de Nadal per entremig. 
  

B. Valoració del casal d’estiu 

- Nosaltres fem una valoració força positiva. 

- Hi van haver més nens que l’any passat i això que en principi està bé, perquè vol dir 
que els pares confien en la feina feta per les monitores, representa un maldecap pels 
coordinadors del casal perquè a l’haver més nens tenim unes ràtios diferents i uns 
descomptes per assistència que fan trontollar una mica el pressupost. 

- Per l’any que bé tindrem que tornar a parlar si posem uns límits de nens i si fixarem 
unes dates d’inscripció i sobretot si acceptarem inscripcions fetes desprès de la data o a 
mig casal. Tenim que tenir present que el número de nens també ens vindrà imposat, 
una mica, per la nova empresa de menjador ( es té que concretar el número amb ells ). 

- Aquest any vam tenir uns problemes amb els nois que entren al pati a jugar a la pista. 
Ens van fer malbé la piscina nova que havíem comprat i els nens es van quedar sense 
piscina. Aquest problema s’està intentant solucionar mitjançant l’educadora Neus Sitjà, 
de la seu del districte. Esperarem a veure com evoluciona tot però considerem que de 
totes maneres tenim que posar la piscina perquè això dona molta vidilla al casal i els 
nens s’ho passen molt bé. 
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- La Roser, que és la responsable i coordinadora del casal, va tenir una reunió amb els 
monitors per tal de fer la seva valoració del casal i elles també estan molt contentes de 
com ha anat tot. Van tenir un problema amb una de les monitores dels grans però ja ho 
van solucionar. De cara a l’any vinent volen fer una sèrie de reestructuracions horàries  
per a que tot funcioni més rodat i volen canviar una mica el programa del casal, però 
això ja ho parlarem més endavant. 

- Vam tenir una incidència amb la neteja del casal d’estiu: ho hem hagut de pagar 
nosaltres perquè la seu del districte al final no se n’ha fet responsable. Si haguéssim 
estat homologats dintre de les escoles d’estiu que té la seu del districte ens ho haguessin 
pagat ells, i no hem pogut protestar gaire perquè si haguessin volgut ens podrien haver 
cobrat el lloguer de l’escola i tots els serveis. Aquest assumpte de la homologació ho 
tornarem a valorar quan obrin el període de les pre-inscripcions. 

- Ens han quedat una mica enlaire les conclusions ja que tindrem que esperar més 
informes tan de menjador com de seu del districte per prendre una decisió més ajustada. 

 

C. Desratització 

- Van donar els fruits desitjats, que eren acabar amb les rates amb molt poc temps. 

- Hem tingut una petita crisi amb l’equip directiu de l’escola perquè ells haguessin 
volgut una coordinació més gran, però vam dir-lis que tot havia anat molt ràpid i que 
l’important era que el problema havia estat solucionat. Tot i així ens coordinarem més 
bé amb ells de cara a prendre les mesures correctores adequades per a que no torni a 
passar aquest problema. 

- Expliquem una mica les accions que vam fer per part dels pares: sortir a un programa 
de la ràdio, escriure als diaris, fer un enllaç des de la pàgina Web de l’ampa a la pàgina 
Web de Barcelona Cívica per fer arribar millor les nostres queixes, trucar a la 
responsable de la seu del districte, parlar amb els comerciants del barri i amb 
l’associació de veïns. 

- I ara estem en contacte amb aquestes dos associacions per estar coordinats i poder fer 
més força aquí també entrarà l’escola. 
 

D. Informacions del Consell Escolar 

- Obres: al gener tornarà ha venir la comissió de seguiment de les obres perquè s’ha 
acabat el pressupost per aquest any i tenim que esperar el pressupost de l’any que ve. 

- Calor al parvulari: els representants de l’Ampa manifestem que estem molt a sobre 
d’aquest tema perquè estem molt preocupats i comuniquem al consell escolar que si no 
està resolt abans de que comenci a fer calor adoptarem les mesures que consideréssim 
oportunes. Si l’escola vol que anéssim tots junts seria molt millor ja que ells podrien 
tenir més força al demanar perillositat calòrica dintre del centre de treball. Però el que 
tots tenim clar és que primer hem de demanar-ho a l’administració per a que facin venir 
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un inspector i que mesuri els graus a que estan dintre de les classes i desprès segons 
sigui la seva resposta farem una cosa o u altra. 

- Rates: van parlar del tema de les rates i del seu posterior seguiment. 

- Competències bàsiques: ens expliquen que ja tenen els resultats dels exàmens interns 
que es van fer als alumnes de segon, quart i sisè per tal d’avaluar els seus coneixements 
i que parlen molt de la qualitat educativa del centre. En general els resultats són bons, 
dintre dels barems normals de les escoles públiques. 

- Colònies, material escolar i sortides: els mestres ens  tornen a manifestar que per al seu 
projecte d’escola les sortides de classe i les colònies són molt importants, el problema és 
que hi ha pares que no poden pagar aquests serveis i considerem que no ho podem 
assumir entre tots com ens demanen ells mitjançant el pagament de una quota solidaria 
perquè llavors ja no seria solidària sinó que seria imposada. A més aquest cobrament és 
un servei que nosaltres estem fent als professors, tal i com havíem quedat en una de les 
primeres reunions de la integració de les dos escoles, i per això molts cops tenim 
impagats. 
 

E. Torn obert de preguntes 

- Tenim un problema amb una monitora de P-5, la Mery. Fa uns tallers de silenci als 
crios que el pare que ens informa considera que són com una mena de càstigs. Parlarem 
amb la mestra i amb la Roser com a responsable dels monitors. 

- Parlem de la pàgina Web de les mares contra els piojos i ens donen un full de la 
pediculosi. 

- Es proposen fer uns cursos de mecanografia pels més grans a l’estona del migdia. Ho 
preguntarem i ho estudiarem. 

- Una mare fa una queixa dels hàbits de menjar i considera que hi ha una mica de 
relaxació per part de les monitores a l’hora de controlar els crios. Ens informarem. 

- Ana Bayona serà la representant de l’ampa al Consell Escolar. 

- Demanen ajuda per organitzar les activitats d’extraescolars. 

 

Ens despedim fins la assembles general 

 

 

BONES FESTES I BON ANY 


