ACTA ASSAMBLEA DE PARES
DATA: 28 DE NOVEMBRE DEL 2012
Assistents: 18 persones, incloses les de junta de l’AMPA
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. Es llegeix l’acta i s’aprova per
unanimitat. Es comenta que els nous estatuts es penjaran a la web en breu.
2. Presentació de les comissions:
a. MENJADOR: Iolanda Fernández. Segueix proporcionat per Scolarest i
per ara no hi ha hagut incidències remarcables.
b. ACOLLIDA: Pere Gelabert. L’acollida de matí i migdia la fa Scolarest.
La de tarda la fa La Masia i té actualment uns 10, no tots els mateixos
dies.
c. WEB: Natalia Vigueras, Pere Gelabert, Laura Clotet. S’explica que s’ha
estrenat nova web i estem aprenent a fer-la funcionar. També s’explica
que hi ha nou mail de contacte, tot i que l’anterior encara és operatiu.
Intentarem fer la difusió dels mail de l’AMPA directament nosaltres,
prèvia comunicació a l’escola perquè tinguin la informació que arriba als
pares.
d. CASALS: Raquel Girón. S’està organitzant el casal de Nadal, ja s’ha fet
la reunió amb molt poca assistència. Inscripcions vàlides fins 14 de
Desembre. No es podrà fer el casal si no està pagat, ja que encara hi
ha gent que va fer el casal d’estiu i no l’ha pagat.
e. LÚDICO - FESTIVA: M Pilar Maza i Joana Melero. Per la part lúdica
s’intentarà oferir xerrades als pares que puguin ser d’interès. I per la
part festiva coordinarà les festes que organitza AMPA: dinar Nadal,
festa final curs...
f. ECONÒMIQUES: Aquest any de 357 famílies que hi ha a escola, son
sòcies de l’AMPA 324 (91%).
Es pregunta pel pagament de quotes de material i expliquem que es
consideren impagats els que el curs previ no van pagar la quota integra i
que malgrat que va costar prendre la decisió, entre escola i junta AMPA es
va aprovar que els nens que no hagin pagat quota del curs previ no tinguin
accés al material sociabilitzat, motiu pel que han de portar llibres i material
necessari de casa.
3. Continuïtat d’extraescolars. Entre que aquest any s’han hagut d’augmentar
preus i que no hi ha gent que vulgui assumir la comissió perilla la organització
de les extraescolars. La comissió té feina, cal gestionar per una banda la part
de contractació dels monitors, control de pagaments i per altra tota la part
esportiva associada a consell esportiu: fitxes jugadors i equips, control horari
partits . Per anar bé caldrien 3 persones.

Es comenta que les activitats d’iniciació esportiva sembla pel que expliquen altres
escoles que està oberta a tots els nens que fan extraescolars. Es preguntarà i si és
possible també oferirem aquesta possibilitat.
Es comenta que s’han mantingut les dues activitats esportives de petits com a
“cantera” pels grans malgrat que no arriben al mínim de nens. Volem donar
possibilitat de donar continuïtat a l’esport com extraescolar.
També es comenta que han caigut varies activitats, i que karate ha començat amb
força.
Es comenta per un pare si es podrien gestionar externament contractant alguna
empresa d’extraescolars. Per ara la gestió que hem tingut fins ara i sobretot els
monitors que tenim són de qualitat. Però cada comissió té autonomia per valorar
com vol i pot fer les coses, tot i que cal fer les gestions des de junta de l’AMPa, ja
que cal treballar des de dins. Si la gestió actual no es pot mantenir possiblement
caldrà buscar alternatives, de totes formes caldria ajuda a la comissió.
Un pare assistents ofereix també a l’AMPA la donació d’un ordinador per realitzar
les tasques internes de l’entitat i poder comptar amb aquest recurs. La junta li
agraeix el gest i resta a l’espera de la donació.
4. Eleccions consell Escolar. Les eleccions son el dia 14 de Gener. S’anima la
gent a presentar-se a consell. Normalment son unes 3 reunions a l’any d’unes
dues hores de durada aproximadament. S’explica que és una bona maneres de
conèixer el funcionament de l’escola.
Les candidatures cal presentar-les a direcció de l’escola abans del 21 de
Desembre.
Pel dia de les eleccions cal gent a la taula electoral. La forma de obtenir la gent és
fer sorteig entre tots els pares, tot i que s’accepten voluntaris per cobrir les franges
dels horaris de més afluència (9-9:30, 15-15:15, 16:30-18)
5. Retallades a l’escola pública. Que fem com a pares/mares?
Es fa una pluja de idees: tancades a escola, tallar ronda ponent, caçolades, enviar
carta protesta a educació...
Finalment és creu que la opció que pot ser efectiva i més fàcil de participar per tots
els pares es reenviar mail amb carta protesta. I també es considera important
contactar amb altres AMPA’s per tal de saber si estan fent alguna cosa i si els hi
sembla correcta la carta protesta. Com més persones s’hi sumin més força tindrà.
Es crea una comissió per redactar carta i contactar amb la resta d’AMPA’s que
estarà formada per: Mari Carme Lillo, Eva González, Marta Garay i Laura Clotet.
6. Torn obert de paraules.
a. Es comenta que a última vaga no es va informar als pares quins
professors farien vaga. La resposta és que el treballador té dret a no
informar anticipadament, motiu pel que no es pot demanar que ho
comuniquin malgrat que fins ara ho havien fet.

