Resum de l’assemblea de l’AMPA de l’escola Catalunya de Sabadell

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Aprovació i nomenament de nous càrrecs de la junta.
3. Funcionament de les comissions.
4. Impacte del canvi del nou horari.
5. Torn obert de paraula.
Desenvolupament de la sessió:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Es llegeix i s’aprova l’acta de l’assemblea del 27 de juny de 2011.
2. Aprovació i nomenament de nous càrrecs de la junta.
Càrrecs sortints:
Adelaida Morte, comissió d’extraescolars; Neus Caparrós, comissió Casals; Cristina
Lorenzo, comissió econòmica.
Càrrecs entrants i aprovats:
Glòria Urgeles i Marisa Martos, comissió d’extraescolars; Judit Mayoral i Benet
Medina, comissió econòmica; Raquel Girón, comissió casals.
3 Funcionament de les comissions.
Comissió pedagògica. Integració temes que es treballen a l’escola sobre valors i
formació per traslladar-ho als pares. Els temes que es pretenen treballar són: La
son, l’alimentació primers auxilis... Es passarà una enquesta per tots els pares per
conèixer quins temes interessen més i organitzar xerrades amb experts.
Comissió casals. Properament es passarà informació per a la preinscripció dels
casals de Nadal que tindran lloc els dies:23,27,28,29 de desembre de 2011 i 2,3,i 5
de gener de 2012.L’horari és de 9-12:30 i costa 65€. Hi ha opció d’acollida tant matí
o migdia, menjador i possibilitat de tardes segons el nº d’inscripcions.
El casal anirà a càrrec de l’esplai de La Masia i es farà conjuntament amb l’escola
Can Rull. I es realitzarà a l’escola on hi hagi més inscripcions.

També s’està estudiant oferir casals durant les primeres setmanes de setembre.
Comissió acollida-menjador. El menjador s’organitza en dos torns. Aquest setembre
s’ha renovat la cuina-forn i planxa. Tant el menjador com l’acollida matinal van a
càrrec d’escolarest i l’acollida de migdia i tarda per l’esplai La Masia. L’acollida de
migdia compta amb uns 5 nens aproximadament i la de la tarda entre 4 i 12.
S’obra l’opció d’afegir nens a l’acollida migdia tarda durant el curs. Els preus s’han
volgut fer molt ajustats.
Comissió d’extraescolars. Algunes activitats tot i ser proposta dels pares no es fan
perquè no hi ha hagut un mínim de nens inscrits. Es demana serietat en la pràctica
de l’activitat a l’hora de sol·licitar-la.
Es demana que si hi ha problemes amb alguna activitat es comuniqui ràpidament
als membres de la comissió. Es dóna el cas que una activitat de l’any passat amb
problemes i no s’ha pogut detectar fins a aquest curs que no hi ha hagut cap
inscripció.
Degut al moviment de membres d’aquesta comissió es demana voluntaris que
puguin ajudar.
Comissió de festes. El 18 de desembre s’organitza el dinar de Nadal i la rifa
benèfica pels alumnes de 6è. El preu : 14 € els adults i 8€ els nens. Qui pugui
participar amb regals per la rifa solidària serà benvingut.
Les fotografies de classe pel curs 11/12 no es vendran fora dels dies que
s’especifiqui per vendre.
Comissió econòmica. De 335 famílies, 309 s’han associat pel curs 2011/12.
Comissió web. S’està treballant per poder tenir apunt abans d’acabar el curs una
web amb un nou entorn on es vol potenciar la participació dels pares.
4. Impacte del canvi del nou horari.
Les famílies encara no s’han adaptat al nou horari. Les famílies de cicle mitjà i cicle
superior es queixen de la càrrega de deures dels nens.

5. Torn obert de paraules
 Es demana pels nens de 3r la possibilitat de fer deures al migdia. La
biblioteca està a disposició pels nens de 4t, 5è i 6è de 12:30 fins les 13:30.
Demanarem si es poden afegir els de 3r.
 Problemes amb un nen celíac. La monitora en un mes s’ha equivocat 4
vegades donant al nen aliments no aptes per a celíacs. Es demana si la

manipulació d’aliments per a nens celíacs per part del personal de cuida és
la correcta. Els menús de celíacs no quadren amb el que realment després
els donen.
 Una mare vol saber quina és la predisposició del personal de menjador per
millorar la feina que fan i no generar incidències. Es parla d’un cas que va
passar amb unes nenes de 2n que es van posar a parlar i van acceptar unes
gominoles, amb unes nenes de l’institut a través de la reixa de cal Jepó
.S’incideix amb la poca vigilància que hi ha al pati. També hi ha preocupació
de com després s’exposa el problema als nens afectats i amb quin to es
realitza.
 Es demana que les incidències a l’hora de menjador es comuniquin als pares
el més aviat possible. La majoria de vegades no ho fan i se n’enteren pels
nens.
 Sobre l’acollida migdia i tarda , perquè no es pot canviar de dia? Es contesta
que esporàdicament es complicat perquè s’ha de notificar a totes les
persones implicades, però si es per una temporada es pot plantejar i canviar
els dies.
 Es demana si es poden desglossar els menús de menjador.
 Es demana acollida tarda fins les 17:30. Amb la poca demanda que hi ha
hagut aquest any, no es preveu ampliar horaris.
 Una monitora a 2n dóna caramels als nens i els pares no hi estan d’acord. A
més a més crida molt.
 Sobre la quantitat de menjar. Si el nen te més gana es deixa repetir, sempre
i quan els altres plats se’ls hagi menjat correctament.


A P3 es demana si hi ha control per veure la quantitat de menjar que
mengen els nens. Se’ls controla però no se’ls força a menjar. Per tant
possiblement quan surten a la tarda tenen molta gana. Els nens de P3 que
es queden a menjador surten a les 12:15 de la classe per preparar-se i anar
al menjador. Són els primers d’arribar. Després a les 12:30 comencen a
arribar els de P4, P5, 1r i 2n. El 2n torn comença a les 13:30 amb els nens
de 3r, 4t, 5è i 6è.

 Proposta per a les xerrades pedagògiques: Com els pares responen a casa
amb els deures dels nens.
 Dubtes per valorar si la 6a hora servia per encobrir el compliment curricular o
era una hora no lectiva.
 Pàrquing. La permissivitat per aparcar al voltant de l’escola és de 10 minuts
sempre i quan el cotxe no molesti ni a veïns, vianants ni empreses.
Permissivitat vol dir que pels voltants de les hores d’entrada i sortida la
guardia urbana no passa per l’escola a posar multes. Es dóna el cas que
molta gent aquests 10 minuts els transforma a hores i llavors si que no hi ha
res a fer.

