
Dia: 13.03.15 
Hora: 21 h 
Curs 14-15 
Assistents: 16 
 
Ordre del dia: 

A. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

B. Colònies AMPA 

C. Nova comissió mixta “La nostra escola, cada curs més xula” 

D. Informacions de les comissions i grups de treball 

E. Informacions del Consell Escolar 

F. Torn obert de paraules 

G. Acords presos 

H. Data pròxima reunió 
 
 

A. Aprovació acta anterior 
 
Es llegeix l’acta de la darrera reunió d’AMPA del dia 15 de gener de 2015 i                
s’aprova sense cap esmena. 
 

B. Colònies AMPA 
 
Els representants de la comissió comenten que tot i que el Consorci ens va              
comunicar, via la direcció de l’escola, que no autoritzava el canvi horari per al              
dia de sortida de les colònies (de 9:00 a 15:00 enlloc de 9:00 a 16:30), al                
final, i conjuntament amb la direcció de l’escola, s’ha trobat una solució:            
l’equip directiu acompanyarà els alumnes, una d’elles en cadascun dels tres           
autocars, fins a la casa de colònies (i després tornaran cap a Barcelona amb              
algun pare o mare de la comissió). D’aquesta manera s’acompleix el que            
demanava la inspectora de zona, que era que en horari lectiu els infants             
estiguessin acompanyats de metres de l’escola. 
 
Aquest curs escolar 14/15 hi ha 141 alumnes matriculats als cursos de 1r, 3r i               
5e (que són els cursos on s’ha ofert poder marxar de colònies organtizades per              
l’AMPA). D’aquests, hi ha de moment 127 infants que aniran de colònies, i             
s’està mirant d’obtenir ajuts econòmics perquè hi puguin anar alguns més,           
amb una previsió d’uns 132-135 alumnes en total. Per tant, es valora molt             
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positivament la participació de les famílies en aquestes primeres (i esperem           
que darreres) colònies organitzades per l’AMPA. 
 

C. Nova comissió mixta “La nostra escola, cada curs més xula” 

 

Durant la reunió 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,             
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, es comenta que per part de l’escola ja hi ha persones             
interessades, però entre els assistents a la reunió no hi ha persones amb             
disponibilitat per a formar-hi part, tot i que sí que hi ha vàries persones que               
s’ofereixen a fer “ajuts puntuals”. Queda obert a fer una crida a totes les              
mares i pares de l’escola per poder formar la comissió. 

 

D. Informacions de les comissions  
 
Comissió Coordinació de mares/pares enllaç: 
 
Les representants de la comissió comenten que s’ha fet la reunió per            
organitzar la Fira de llibres de 2a mà, programada pel diumenge 19 d’abril. 
 
Com és habitual, les famílies de 1r es faran càrrec del servei del bar, el sorteig                
de la Quina i algun sorteig o concurs. 
 
Per part de la comissió es comenta que s’està fent algun contacte amb             
il·lustradors/es per què vinguin a presentar i signar els seus llibres. Però            
encara no tenim res lligat. I s’aprofita per fer una crida a tots els assistents de                
la reunió, per buscar algun altre escriptor/a o il·lustrador/a que estigués           
interessat/da en participar. 
Un parell de mares comenten que ho preguntaran a un parell d’escriptores i             
llavors es posaran en contacte amb la Comissió de coordinació de mares/pares            
enllaç. 
 
Comissió casal d’estiu: 
 
El Casal d’estiu ja és una activitat homologada de la oferta d’activitats de             
l’Ajuntament de Barcelona, el que ens permetrà aconseguir més beques pels           
nostres alumnes i sol·licitar monitors de suport per a nens amb necessitats            
educatives especials (a partir de P3). Hi haurà una formació especial de dos             
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dies per als monitors de suport en temes d’atenció a alumnes amb necessitats             
especials. 
 
Davant la pregunta d’una mare assistent a la reunió, es comenta que les             
Mini-colonies del casal d’estiu estan obertes a tots els cursos (de P3 a 6è). 
 
Projecte “Lècxit”: 
 
Es comenta que no és pràctic com s’està duent a terme la sortida d’alumnes              
acollits a aquest projecte, ja que surten esglaonadament i, com que és la             
coordinadora la que ha de fer-ne l’entrega a les famílies, això acaba suposant             
moltes anades i vingudes a la porta principal i genera esperes innecessàries.            
S’acorda que s’haurà de provar de coordinar que tots els nens/es que            
participen del projecte surtin alhora per la porta del pati. 
 
Actualment participen del projecte 8 persones voluntàries i 8 infants entre els            
cursos de 4t i 5e. I que les mestres volien incorporar alguns alumnes del curs               
de 3r, però que fins que no hi hagi nous voluntaris aquesta incorporació no              
serà possible. 
 
Es comenta que dimarts 17/03 tindrà lloc una sessió informativa als voluntaris            
actuals i futurs del projecte. 
 
Com a valoració, tant les famílies com les mestres de l’escola, estan molt             
satisfetes de com està anant aquest projecte. I s’espera que aviat es disposi             
de més voluntaris per poder augmentar el nombre d’infants que participen del            
projecte. 
 

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

F. Torn obert de preguntes 
 
Un parell de persones assistents a la reunió expliquen que darrerament s’han            
assabentat de situacions desagradables i greus de violència i males actituds           
durant l’estona migdia. 
 
Una representant de la comissió “Tots som especials” comenta que estem           
pendents d’unes subvencions per poder contractar un professional que faci un           
servei d’acompanyament i orientació al nostre equip de monitors/es, per tal de            
dotar-los de recursos per poder afrontar i solucionar aquestes situacions tant           
violentes. 
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Per part de la totalitat dels assistents de la reunió, s’acorda que cal incidir més               
en com solucionar aquestes situacions, i es plantegen possibles solucions:          
donar recursos als infants i a les monitores perquè ho puguin afrontar, fer             
difusió a les famílies, demanar a l’escola que es treballi més la convivència,             
contractar monitors/es de suport, fer convenis de col·laboració per tenir          
estudiants en pràctiques també en l’espai migdia, millorar la comunicació entre           
l’equip de monitors/es i el claustre de l’escola, … Es comenta també que             
moltes d’aquestes solucions ja s’estan engegant o duent a terme, però que en             
seguirem parlant i buscant-ne de noves si convé. 
 
S’acorda que es farà arribar a la coordinadora de menjador aquest neguit i que              
s’estudiaran conjuntament amb ella les possibles solucions i mesures que          
s’estan aplicant amb aquest tema. 
 
 
Una mare pregunta com s’hauria de fer per proposar una nova activitat            
d’extraescolar a l’escola. Després de repassar el procediment, s’acorda que al           
maig es farà una nota informativa, demanant si hi ha famílies que volen             
proposar noves activitats extraescolars de cara al curs vinent. I d’aquesta           
manera es tingui temps per estudiar la seva viabilitat (disponibilitat d’horari,           
d’espai, etc...) i després aprovar-ho a Consell Escolar. 
 
En general, es comenta que cal fer una crida per buscar persones voluntàries             
per fer relleu urgent a la comissió d’extraescolars. Actualment hi ha una única             
persona a la comissió que s’ofereix a fer un relleu adequat (treballar            
conjuntament un parell de cursos a la comissió). Però que en cas que no hi               
hagi voluntaris per a fer aquest relleu a la comissió, no podem garantir que les               
activitats extraescolars que es fan a l’escola es puguin oferir per al proper curs              
escolar 15/16. 
 

G. Acords presos 
 

 S’acorda reunir-se i buscar solucions conjuntament amb la Roser,         
coordinadora de l’Espai migdia, davant d’algunes de les situacions que          
s’han descrit en el punt anterior. 

 

H. Data propera reunió 
 
Segons el calendari presentat per l’actual equip de Junta, la propera reunió            
serà el dijous 16 d’abril de 2015. 
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Vist i plau 

 

 

La secretària La presidenta 

 

 

Laia Soler  Míriam Nicodemus 
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