
 

 

Acta AMPA oberta 
 

Dia: 24 – 1 – 2107    
Hora: 21 h 
Assistents: 
Membres de la Junta: Maria Villellas, Eli Guillamó, Montse Lavega, Eva Lara, Marta 
Gonzalo, Marta Serrano i Eva Garcia. Maribel Varela (excusa la seva presència) 
 
Eliane (mare 3r i 5è), Gemma (mare de 5è), Magdala (mare de 1r), Marta , Aura, Lidia, 
Vanessa (mares de P4) i Laura (mare P5).   

 

Ordre del dia  

1. Valoració de l’Àngels Camina 
2. Valoració del Concert de Nadal 
3. Casal d’estiu 
4. Extraescolars 
5. Subvencions 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

S’inicia la sessió recordant que l’objectiu d’aquestes trobades és que els pares pugin venir i 
donar la seva opinió o fer propostes sobre els temes que es tracten. 

1. Valoració de l’Àngels Camina. 

 Funcionament actual 

 Comissió Àngels camina proposa sortida. 

 Comissió i delegats difusió i inscripcions. 

 Valoració de la junta:  

 La junta fa una valoració positiva de l’activitat. 

  



 Valoració de la comissió: 

La Comissió fa una valoració positiva de la sortida. Bona participació, bon temps. Comenten 
que els agradaria que en properes edicions hi participés una representació del professorat ja 
que creuen que això enfortiria lligams.  

Comenten que l’organització voldria buscar excursions accessibles per a P3, però aquest curs hi 
va haver molt poca participació. Pensant en noves edicions es plantegen proposar excursions 
una mica més exigents.  

 Propostes de la Junta: 

 Lloc més proper. Accessible amb transport públic. 

 Propostes/comentaris dels assistents: 

Una de les assistents exposa que és una activitat ben acollida i que té una bona participació. 
Comenta que potser encara es podria millorar si els delegats “publicitessin” més l’activitat, ja 
que moltes famílies acaben decidint en funció de qui hi va de la seva classe. Creu que caldria 
fomentar més la relació entre cursos.  

2. Valoració del concert de Nadal 

 Funcionament actual. 

 Venda d’entrades dies previs. 

 Actuació dels nens. 

 Obra de teatre dels pares. 

 Valoració de la junta: 

 La junta fa una valoració positiva en general pel que fa a la venda d’entrades i 
el concert. Es podria millorar l’accés al teatre. 

 Propostes de la Junta: 

 Organització coordinada entre Junta i escola per aconseguir un accés més 
ràpid.  

 Propostes/comentaris dels assistents: 

Sorgeix el tema recurrent de l’espai que on es fa el concert, hi ha qui ho considera tot molt 
incòmode, la cua al carrer, l’accés al teatre, la venda de samarretes, manca d’espai per als avis, 
dificultat d’accés per als exalumnes... Els pares dels nens més petits comenten que els nens 
s’espanten.  

Una mare planteja si és possible tornar al SAFA i que no s'ha informat a les famílies per què es 
va canviar de local. Des de la junta es respon que s'ha explicat moltes vegades. En resum: un 
dels motius va ser perquè el comportament dels responsables del SAFA pel que fa a la data del 
concert no era ètic ni professional. 

Es seguirà buscant en un altre espai del barri que pugi resoldre aquestes problemàtiques. 
Sorgeix la possibilitat de preguntar al Torrent de can Carbassa. 

Es fan diferents propostes que podrien millorar l’accessibilitat al teatre: 



- Fer dos cues: una de nens i una de pares. 
- Organitzar les files del teatre de manera que les primeres files fossin per als pares dels 

cursos més petits.  
- També podria millorar l’accés si les samarretes es venguessin un altre dia. Es suggereix 

que podria ser el mateix dia de la venda d’entrades. 

Per resoldre el tema de l’accés dels avis es comenta que potser podrien assistir-hi el dia de 
l’assaig general. Aquesta possibilitat ja es va valorar en un Consell Escolar, però es va 
descartar, perquè l’escola creu que un assaig és un assaig.  

Es pregunta si seria possible filmar-lo perquè les famílies hi poguessin accedir. No és possible 
perquè hi ha famílies que no cedeixen els drets d’imatge dels seus fills. 

3. Casal d’estiu 

 Funcionament actual 

 Cooperativa fa proposta   

 Acceptació  

 Valoració de la junta: 

 La junta fa una valoració positiva del casal.  

 Davant la petició de diverses famílies es planteja la possibilitat d’homologar-lo.  

 Propostes de la Junta: 

 Fer una enquesta per saber si la majoria dels pares volen homologació del 
casal. 

 Propostes/comentaris dels assistents: 

Es comenten els aspectes positius d’homologar el casal. Sembla que el principal és el fet de 
poder gaudir de beques. El que ens fa por és perdre la flexibilitat que tenim ara que ens 
apuntem a última hora i allarguem les setmanes d’una setmana per l’altra.  

Es repassen els resultats provisionals de l’enquesta que a falta d’un dia són favorables a 
l’homologació. 

Persones que han participat ens casal homologats comenten que no són gaire diferents al 
nostre i que com a màxim és bequen 15 dies. També diuen que es pot allargar l’estada, però 
sense beca. Afegeixen que només es pot gaudir d’una beca per nen. 

 

4. Extraescolars  

 Funcionament actual 

Es comenten les extraescolars que s’estan fent aquest curs i el nombre d’inscrits a cadascuna 
d’elles. 



 

 Valoració de la junta: 

La junta fa una valoració positiva de com estan funcionant les activitats. Es destaca la bona 
acceptació que han tingut les dos activitats proposades aquests curs: un món d’esports i Play 
in English. 

 Propostes de la Junta: 

La junta farà una enquesta de satisfacció (després de les portes obertes) per copsar l’opinió de 
les famílies. 

S’ha decidit apostar per activitats multiesportives. 

El Futbol s’iniciarà a partir de 3r. El proper és farà una excepció, el grup que aquest any fa 1r, el 
proper curs tindrà continuïtat.  

Es proposa la participació en les de multiesport que trobades que organitza el CEEB  

Es planteja la possibilitat d’una nova activitat per als dimarts, possible nova activitat. Empresa 
Explorium: 30€/mes amb possibilitat de rebaixa. Organitzen extraescolars de ciències i de 
tecnologia, amb la intenció d’aprendre a investigar, ser curiosos i autocrítics en tot el que ens 
envolta, d’una forma creativa i divertida. Segueix el paradigma constructivista, on el 
participant és el protagonista del seu aprenentatge i aquest està basat en la consecució de 
cicles d’observació, conjectura, anàlisi i generalització. Monitors joves amb formació científica i 
educativa.  

 Propostes/comentaris dels assistents: 

Es planteja l’opció d’oferir anglès per a cursos més grans. I aprofita l’enquesta de satisfacció 
per preguntar a les famílies si hi estarien interessades, així com si tenen propostes d’altres 
activitats. 

5. Subvencions 

 Funcionament actual: 

 Cada comissió s’encarrega de demanar les seves subvencions i la junta la seva. 

 Propostes/comentaris dels assistents:  



Un grup de mares (Gemma, Clara, Eva L., Eliane, Lidia, Vanessa, Pilar) expliquen que han estat 
pensant quines subvencions es podrien demanar per tal de reduir el rebut que paguem cada 
mes les famílies de l’escola.  

Comenten que volen demanar les següents subvencions: una subvenció adreçada a la 
conciliació vida laboral, educativa i familiar destinada a fer front a despeses d’acollides i 
monitors de migdia; un segon grup agrupat en projecte de promoció de l’esport per tal 
d’abaratir els costos de la piscina i adquirir material per psicomotricitat i EF; una tercera per a 
la colla gegantera; una quarta dedicada a la promoció de les activitats de l’AMPA a les famílies 
on si podria incloure la possible contracció d’un autocar per l’Àngels camina, el concert de 
Nadal i teatre, funcionament de l’AMPA; una cinquena per a les activitats extraescolars,per fer 
front a les activitats dels migdies, flauta i parcs, i per a extraescolars de tarda: circ, anglès, 
escacs i teatre; una sisena de colònies per tothom, i per acabar una darrera de salut i 
desenvolupament a les aules (per trobar alguna solució per a la calor de l’estiu i per a projectes 
de l’escola, projecte TAC, patí tranquil i ambients) 

La junta valora positivament la feina d’aquestes mares i comenta que es passarà per junta per 
aprovar-ho.  

 

 

 

 

 


