AMPA Escola Catalunya
Acta de reunió assemblea ordinària AMPA Escola Catalunya
Dia

28 de setembre de 2016

Lloc

Menjador Escola Catalunya

Hora d’inici

17:00h

Hora d’acabament

18:45h

Persones convocades

Total assistents

Junta AMPA Escola Catalunya

9

Famílies Escola Catalunya

33

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura i aprovació de l’acta anterior
Presentació equip directiu i nou projecte educatiu
Presentació AMPA
Aprovació reglament règim intern de l’AMPA
Novetats menjador: pícnic i berenars
Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
Es fa la lectura de l’acta de l'assemblea anterior (8 juny 2016).
No hi ha cap objecció. Queda aprovada.
2. Presentació equip directiu i nou projecte educatiu
Es presenten la Cristina Llistar, com a directora, M.Carmen Lillo, com a cap
d’estudis, i Núria Garcia com a secretària.
Expliquen per sobre el seu projecte directiu, aprovat per inspecció. Ens mostren el
seu anàlisi DAFO, a través del qual van desenvolupar el seu projecte (és un mètode
de planificació estratègica per avaluar Debilitats, Amenaces, Fortaleses i
Oportunitats).
Els últims resultats acadèmics, a través de l’anàlisi de les competències bàsiques,
són molt positius. La nostra escola està per sobre de la mitja de Catalunya.
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El projecte directiu planteja uns objectius a 4 anys i amb inspecció es revisarà
anualment. A destacar:
•

Millora dels resultats acadèmics a través del teatre. Potenciar-ho en tots els
nivells i en totes les àrees.

•

Potenciar l’expressió escrita. Disposarem d’un professor «extra» dedicat a
aquesta tasca, 1 hora per setmana, a tots els nivells. Han creat unes rúbriques
per avaluar transversalment les llengües.

•

Potenciar el treball per projectes. És una metodologia de treball en grup, sense
llibres, on es fomenta la recerca i la implicació de les famílies. Està molt arrelat a
infantil i es vol fer créixer cap a nivells superiors.

•

Impuls de l’anglès a la vida escolar. S’ha escollit l’assignatura de «plàstica» com
a assignatura on l’anglès serà la llengua vehicular: «Arts and Crafts». Les
professores implicades han creat un personatge anglès amb el qual es
«desdoblen» per a que els nens/es canviïn el «xip» quan estan fent classes
amb elles, per fer total immersió en anglès.
També s’hi han implicat el menjador escolar, on faran activitats en anglès.

•

Treballar en el projecte «agenda 21». Tenen un estudi d’estalvi energètic en
marxa. Han creat un equip de mestres i un equip «verd» format per pares. Volen
implicar-hi a les famílies.

3. Presentació AMPA
Es recorda que L’AMPA la componem tots/es les mares i pares que tenim els
nostres fills a l’escola. Depèn de tots nosaltres, i de la nostra veu i vot, que es tirin
endavant les diferents activitats que es fan al llarg del curs (menjador, acollida,
extraescolars, casals, ...).
Es demana la col·laboració de totes les famílies. Animem que, si entre els
assistents hi ha algú interessat a formar part de la junta, al final de la reunió
s’acosti per donar-nos les seves dades.
Es llegeix el nom dels tots els components de la junta actual, amb la comissió que
duen a terme.
4. Aprovació reglament règim intern de l’AMPA
Es comenta que al web de l’AMPA hi ha publicat el nou règim intern i s’anima a
tothom a llegir-ho si no ho ha fet encara. Per no llegir en veu alta tot el contingut del
règim intern es fa un resum del mateix (es pregunta als assistents si algú vol que el
llegim sencer, però no hi ha resposta). En aquest document hi trobarem explicat:
•

Qui som, quin és el nostre ideari, funcionament de l’AMPA, com es tracten
les actes, quines comissions gestionem i com treballen les diferents
comissions, que som associats a la FAPAC, que participem en el consell
escolar i com trobar-nos...
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No hi ha cap dubte ni pregunta al respecte. Queda aprovat el nou règim intern de
l’AMPA.
5. Novetats menjador: pícnic i berenars
L’empresa que gestiona el servei de menjador i monitoratge expliquen com
treballen i gestionen el servei que donen a la nostra escola.
Per una banda gestionen el servei de menjador escolar (cuina, proveïdors i
elaboració), i per altra el servei de monitoratge, des de dues vessants: el lleure i la
educativa.
Treballen amb dietistes que elaboren els menús i cuinen amb productes de
proximitat i de temporada. Treballen la inclusió de diferents aliments a la dieta dels
alumnes. Gestionen dietes especials (al·lèrgies, intoleràncies, etc) i expliquen la
documentació que cal aportar per atendre aquestes dietes especials.
Tenim un cuiner, el Miguel, un ajudant de cuina, la Mari, i una coordinadora, la
Núria. I comptem amb 13 monitors.
Els nens/es mengen en dos torns: de P3 a 2on dinen a les 12:30h i de 3er a 6 è
dinen a les 13:30h.
Treballen diferents projectes al llarg del curs, per tal de crear un bon ambient, dins
d’un ordre: jocs, respecte, activitats de grup, relació amb els aliments... També fan
activitats dirigides no obligatòries:
•

Padrins de lectura amb alumnes de 6 è com a mentors, activitats en anglès
(gimcanes, jocs...), teatre per als més grans, laboratori de sabors, viatges en
el temps, jocs lliures...

•

Activitats puntuals: contacontes, animació infantil...

Vies de comunicació amb menjador: telèfon, mail i via web. La coordinadora de
menjador puntualitza que el whatsapp és una via fàcil i còmoda per ella per
gestionar totes les comunicacions que vulguem fer-li arribar (les dades de contacte,
telèfon i mail, estan publicades al web).
Els nens/es de P3 ja fan servir el nou espai. Duen un pitet de casa, una manteta
que la demanaran quan comenci a refrescar, i disposen d’un llençol per cada nen
que es proporciona des de l’escola. Durant el primer trimestre tenen la llibreta
viatgera que s’utilitza com a via de comunicació amb les famílies. A partir del segon
trimestre ja només s’informa de coses puntuals que es cregui convenient informar.
Aquest curs escolar es posa en marxa el servei de pícnic per als nens/es que són
fixes a menjador. Els dies que van d’excursió se’ls subministrarà el dinar des de
menjador. Consistirà en 2 entrepans, una peça de fruita, i aigua. Els fixes no cal que
avisin a menjador, només caldria avisar en el cas que no volguessin el pícnic.
També es posa en marxar el servei de berenar. Al igual que el menú de menjador,
cada mes trobarem també el menú de berenars penjat al web.
Els pagaments es fan del 1 al 5 de cada mes. Recorden que cal avisar abans de les
10h del matí en cas que el nen/a aquell dia no faci ús del servei de menjador, per tal
de fer el retorn de la part proporcional. Menjador disposa del calendari de colònies
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de cada curs, per tant, en aquest cas no cal avisar que el nen/a no farà ús del
servei de menjador aquells dies.
Acollida segueix com el curs passat: de 7:30h a 9h i de 16:30h a 17h.
Faran més difusió de les activitats de menjador publicant de tant en tant fotos del
que fan, tenint en compte les autoritzacions sobre el dret d’imatge de cada nen/a.
6. Precs i preguntes
•

•

•
•
•
•

Des d’extraescolars es comenta que ja hi ha publicades les llistes d’activitats
extraescolars. Hi ha 3 activitats, que per manca de matrícula no es tiren
endavant.
Donat el nombre elevat d’inscripcions a natació, es demanen pares/mares
voluntaris que acompanyin els nens/es a les instal·lacions i ajudin a
vestir/desvestir els nens/es.
L’activitat de robòtica s’engegarà amb 7 alumnes inscrits. Tot i no arribar al
mínim és considera important tirar-la endavant ja que és nova.
Araceli i Esther és l’últim curs que gestionaran extraescolars. Fan una crida per
tal que surtin voluntaris nous que assumeixin la comissió.
Una mare comenta i resol els seus dubtes amb menjador sobre la diferència
entre el que es considera nen/a esporàdic amb un nen/a fixe.
Es comenten i resolen també dubtes sobre els pícnics i els berenars.

No havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió i perquè consti el que s’ha
tractat s'estén aquesta acta.

La secretaria

Vist-i-plau
La presidenta
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