
Dia: 16.04.15
Hora: 21 h
Curs 14-15
Assistents: 18

Ordre del dia:
A. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
B. Canvi de conveni laboral de l’AMPA i selecció de monitors/es per 
al casal d’estiu
C. Subvenció de la Comissió Tot som especials per a monitors/es de 
suport
D. Acompanyament  a  l’equip  de  monitors/es  de  la  resolució  de 
conflictes
E. Pre-inscripcions curs 2015-2016 al Torrent de can Carabassa
F. Horta Vol Institut: pre-inscripcions 15/16 i estat de la qüestió
G. Informacions de la Junta
H. Informacions del Consell Escolar
I. Informacions de les comissions i grups de treball
J. Torn obert de paraules
K. Acords presos
L. Data pròxima reunió

A. Aprovació acta anterior

Es llegeix l’acta de la darrera reunió d’AMPA del dia 13 de març de 2015 i 
s’aprova sense cap esmena.

B. Canvi de conveni laboral de l’AMPA i selecció de monitors/es per 
al casal d’estiu

Els representants de la Junta expliquen que han iniciat els tràmits necessaris, 
conjuntament amb l'equip de treballadores de l’AMPA, per a canviar el conveni 
laboral  al  que  pertany  la  nostra  associació  i  passar  de  l'actual  Conveni 
d'Ensenyament privat al Conveni del lleure. Pensem que té sentit fer-ho ja que 
és  la  nostra  activitat  principal  i  per  tant  aquest  conveni  és  el  que  ens 
representa millor.
Es comenten les principals diferencies entre els dos convenis i s’explica que ja 
es  va  comunicar  als  treballadors  i  que  s'oferiran  millores  contractuals  epr 
garantir  que  no  hi  hagi  cap  pèrdua  de  drets  laborals.  La  gestoria  està 
preparant un document amb les principals diferencies entre els dos convenis i 
es farà arribar a tots els treballadors. Ens tornarem a trobar amb tot l'equip i, 
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en cas que estiguem d’acord en fer en canvi, la intenció és aplicar-lo abans del 
19 de juny (data en què acaben els períodes d'activitat dels monitors/es).

Per part de la Junta, també es comenta que en la Reunió del dia 9 d’abril amb 
l’equip de monitors, es va parlar sobre els criteris de selecció dels monitors 
que treballaran al casal d’estiu. Fins ara la selecció venia donada únicament pel 
criteri d’antiguitat de cada monitor (només antiguitat al propi casal); quan més 
antiguitat, més preferència per entrar al Casal. El nou plantejament rau en que 
tots els monitors de l’escola puguin tenir accés a treballar al Casal per garantir 
la igualtat d'oportunitats. Cadascú va donar la seva opinió i finalment entre 
tots els  present es va acordar que primer es recolliria una graella amb les 
demandes  de  tots  els  monitors  (quines  setmanes  volen/poden  treballar, 
horaris, etc...). I després entre la Comissió de Casal d’Estiu, la Roser i la Junta, 
tenint en compte un seguit de criteris (antiguitat, voluntat de disponibilitat en 
anteriors casals, iniciativa, perfil) s’acabaria de definir el quadre de monitors 
durant les setmanes del Casal i les colònies.

C. Subvenció de la Comissió Tot som especials per a monitors/es de 
suport

L’altra  subvenció  a  la  que  es  van  presentar  és  a  les  Subvencions  de 
l’Ajuntament de Barcelona per a sol·licitar Monitors de suport en l’Espai del 
migdia  que permetran  una atenció  més individualitzada per  aquells  infants 
amb necessitats especials i un suport al monitors i el grup a on vagi. Se’ns ha 
concedit un ajut de 1500€.

D. Acompanyament  a  l’equip  de  monitors/es  de  la  resolució  de 
conflictes
Els  representants  de la Comissió de Tots  Som Especials  comenten que del 
projecte que van presentar a La Caixa han rebut 3000€. En aquest Projecte es 
va sol•licitar una professional externa per “l’Acompanyament i orientació als 
Monitors”.  La  Rosa  Mª  Miró  és  una  professional  amb  llarga  trajectòria  en 
l’àmbit  de  l’escola  i  les  necessitats  especials  (directora  Escola  Educació 
Especial, gestió de projectes de monitoratge de menjador escolar,etc).
Aquest mateix dijous 16 han començat (1 cop al mes durant 1’30 h integrades 
dins la Reunió d’equip) i  la resposta que n'hem rebut és molt positiva. Els 
monitors valoren que serà una bona espai per poder donar-los eines en el 
treball  amb  els  nens  amb  necessitats  especials  i  per  afrontar  situacions 
complicades de comportament de grups o individuals durant l’Espai del Migdia.
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E. Pre-inscripcions curs 2015-2016 al Torrent de can Carabassa

La  Junta  explica  que  enguany  s’han  presentat  34  pre-inscripcions  de  nous 
alumnes per a P3. I que per tant, 9 alumnes han hagut d’anar a sorteig.
En general, es comenta que les portes van anar molt bé. 
Un parell de mares que van assistir a les portes obertes han comentat que la 
part de l’exposició i ruta que van realitzar els alumnes de l’escola durant les 
portes obertes, va estar molt original. Però que potser s’hauria de fer una mica 
més curt, ja tot plegat es va fer molt llarg i varies famílies van marxar abans 
de finalitzar.

F. Horta Vol Institut: pre-inscripcions 15/16 i estat de la qüestió

Les representant de la comissió comenten que el  passat dilluns va tenir  la 
darrera reunió i que el projecte segueix endavant.
Per una part la plataforma Horta Vol Institut, té programada pel mes de maig 
una visita a un institut que fa uns anys també va iniciar un projecte d'institut 
de nova creació, amb un projecte innovador, i que finalment es va aconseguir 
tirar endavant i es va convertir en l'actual institut “Quatre cantons”.
Per un altre costat, és continuen els contactes amb diferents partits polítics per 
mriar  que incloguin  la  proposta en  els  seus  programes,  aprofitant  que ara 
s’acosten les eleccions municipals i això podria donar una bona empenta al nou 
projecte.
També es comenta que hi ha un noi del barri (i que també participa activament 
a la plataforma), que ha de fer el projecte de final de carrera d'arquitectura i 
que ha decidit que el seu tema serà la projecció del nostre desitjat nou institut.
Finalment es comenta que enguany hi ha hagut 70 famílies que han hagut 
d’anar a sorteig al institut Josep Pla. Per tant, cada any queda més evident la 
manca de places  d’institut  en  el  nostre  barri.  I  que això  reforça  la  nostra 
insistència en la construcció d’un nou institut.
Una mare proposa que paral·lelament a la demanda de la plataforma Horta Vol 
Institut, es demani que l’institut Goya sigui també un centre adscrit a la nostra 
escola, i en cas de voler optar a ells, puguem gaudir de punts.
Per part de la Junta es compromet a demanar aquesta qüestió a la direcció.

G. Informacions de la Junta

Els representant de la Junta no tenen res més a comentar, ja que els punts 
que volien explicar, ja s’han comentat en punts anteriors de la present reunió.

H. Informacions del Consell Escolar

Els representants del Consell comenten que durant aquest període de temps no 
hi ha hagut cap reunió del Consell Escolar.
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I. Informacions de les comissions 

Comissió La nostra escola, cada curs més xula

Es torna es comenta la voluntat d’organitzar una nova comissió mixta, que 
s’anomenarà “La nostra escola, cada curs més xula” i que s’encarregarà d’anar 
arreglant els diferent racons de l’escola: on calgui un cop de pintura, arreglar 
l’hort, millorar tema elèctric, fer practicable i útil el pati anglès, ...
Es demanen persones  voluntàries  per  a  formar el  sector  de mares  i  pares 
d’aquesta comissió i entre els assistents a la reunió potser hi ha un parell de 
pares que podrien liderar aquesta comissió. 

Comissió loteria:

Les representants de la comissió comenten que ja es coneixen els guany de les 
butlletes de loteria que no s’han anat a cobrar. Aquest guanys s’hauran de 
sumar als guanys que va repercutir la seva venta.

Es comenta que aviat s’haurà de demanar i reservar el número pel sorteig del 
proper any. 
Durant la reunió, s’acorda demanar el mateix número de cada any i la mateixa 
quantitat de butlletes que aquest any.

Comissió casal d’estiu:

Les representats de la Comissió del Casal d’estiu comenten que ja s’ha realitzat 
les dues sessions informatives del casal. I que aquest any han vingut moltes 
famílies a informar-se. Esperem que aquesta assistència sigui  representació 
que engany hi ha moltes inscripcions.

Les inscripcions al casal seran durant la setmana vinent i en la proper reunió 
d’AMPA ja es podran donar números d’inscrits.

Comissió revista:

Les representats de la Comissió comenten que estan treballant en la revista 
que sortirà el mes de juny. I es demana, entre es assistents, alguna idea pel 
racó de l’AMPA de la nova revista que s’està preparant.
Entre tots els assistents s’acorda que aquesta vegada es tracti el tema de la 
nova comissió de Tots som especials.
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J. Torn obert de preguntes

Una mare assistent a la reunió comenta que ja fa dues setmanes que es va 
trencar una anella de la pista de bàsquet. I que encara no s’ha arreglat. I que 
aquest fet, perjudica els alumnes que volen jugar durant l’estona migdia.

Per part de la Junta farà arribar aquesta queixa a la direcció. A veure si es pot 
solucionar en breu.

K. Acords presos

• La Junta es compromet a fer arribar a la Direcció la voluntat d’afegir l’IES 
Goya com a centre adscrit.

• S’acorda reservar el número de loteria pel curs vinent.
• La Junta es compromet a fer arribar a la Direcció la queixa de la cistella 

trencada fa dues setmanes.

L. Data propera reunió

Segons el calendari presentat per l’actual equip de Junta, la propera reunió 
serà el dijous 7 de maig de 2015.

Vist i plau

La secretària La presidenta

Laia Soler Míriam Nicodemus
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