
 
 

Acta de la Junta  

 

Dia: 14 – 11 – 2017   

Hora: 21 h 

Assistents: 

Membres de la Junta: Eva Lara, Marta Gonzalo, Eva Garcia, Marta Serrano, Maria 

Villellas, Montse Lavega, Núria Corbacho i Eli Guillamó. 
 

 

 

1. Informacions de la Cooperativa. 

2. Problemes amb el correu electrònic. 

3. Paper de la junta davant de la situació política actual. 

4. Resum de la xerrada sobre la participació de les AMPAs. 

5. Preparació de la Junta Oberta. 

6. Justificació subvencions i compres escola. 

7. Àngels camina. 

8. Obres ascensor i propostes Camí escolar. 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

S’inicia la sessió amb el primer punt del dia. 

1. Informacions de la Cooperativa. 

Es confirmen el nombre d’inscrits a les extraescolars ofertes aquest curs: Circ, 16; Món 

d’esports, 18; Play in English, 11 i Futbol, 9. Finalment teatre no es fa ja que no hi ha 

prou inscripcions. Es valora la possibilitat d’ofertar-la de nou de cara al segon 

trimestre, però es decideix no fer-ho i si tornar-la a afegir a l’oferta del curs vinent. 

Es comenta la informació que ens ha fet arribar la cooperativa sobre l’increment de 

preu del curset de piscina que passarà a costar 38,05€. En el proper correu de 

divendres se n’informarà a les famílies i es recordarà al gener que serà el primer cop 

que es pagarà. 

 



2. Problemes amb el correu electrònic. 

Algunes famílies no van rebre el darrer correu del divendres i altres el vam “trobar” a 

la carpeta del correu no desitjat. Es comenta que podria ser perquè en fer enviaments 

massius alguns servidors ens “considerin” SPAM. Es decideix aprofitar el proper correu 

com a provar i si es detecta que hi tornen haver problemes es demanarà als delegats 

que a través dels WhatsApps de les classes que demanin a les famílies que indiquin 

que els nostres correus no són SPAM. 

3. Paper de la junta davant de la situació política actual. 

 

Una mare de l’escola demana venir a la junta per explicar com viu el dia a dia una 

família no independentista. 

 

Pel que fa a la petició de fer difusió d’una “Jornada lúdica i solidaria amb activitats per 

a totes les edats per promoure els valors de la pau la llibertat i la democràcia”, pel 2 de 

desembre, com a junta es decideix no fer difusió d’aquest acte. Es considera que 

aquest acte pot tenir un rerefons polític, i fer-ne difusió podria fer que algunes famílies 

es sentin excloses.  Anys enrere ja es va decidir que només es faria difusió 

d’informacions d’escola o de l’Ajuntament.  

 

 

 

4. Resum de la xerrada sobre la participació de les AMPAs . 

La Marta S i una altra mare de l’escola van participar en una formació de la FAPAC per 

fomentar la participació de les famílies. Ens expliquen que el formador comenta que 

cal començar per les “bases”, crear comissions per a tot i implicar-hi el màxim nombre 

de famílies. Cal tenir present que el grau d’implicació personal varia molt d’una 

persona a una altra. Recomana el funcionament assembleari. És important que tota la 

feina no recaigui sobre les mateixes persones per no sobrecarregar-se, és important 

saber delegar. Remarca també la importància de l’acollida a les famílies noves a 

l’escola. Ens expliquen també diferent tècniques per fomentar de manera fàcil la 

participació de les famílies, post-its, pissarres on fer propostes. Ho trobem interessant i 

creiem que en alguna situació si que pot ser una eina útil. La Marta S comenta també 

la creació d’una comissió sorpresa que organitzarà alguna activitat. 

 

 

Es confirmen les xarrades que es durant a terme aquest curs: 

1. Bullying: una responsabilitat de tothom. Taller de prevenció i atenció de la 

violència entre iguals: 22 de gener de 2018 

2. Educació sexual: 12 d’abril de 2018 

 



5. Preparació de la AMPA Oberta. 

En aquesta primera AMPA Oberta es respondrà a la petició de la delegació del vot 

sorgida a l’assemblea general. En el nostre cas no és possible perquè aquesta forma de 

votació no figura als estatuts.  

 

La resta d’espai es dedicarà a les comissions perquè vinguin a explicar les seves 

activitats per tal d’implicar noves famílies. 

 

6. Justificació subvencions i compres escola.  

Abans d’acabar l’any cal haver gastat els diners obtinguts a través de les subvencions 

del curs passat. L’Eva L contactarà amb la Cooperativa per tal de comunicar-los el 

descompte que cal aplicar a cada família en el rebut que s’acordi. Es comenta també 

que aquest curs no hi haurà beques de la Caixa ja que han canviat la seva política i ara 

són per a menjadors socials. Tot i això la situació econòmica a nivell general és bona 

pel que fa als impagats a l’escola. 

 

A l’escola li agradaria poder disposar d’un equip complert (canó, pissarra digital i 

altaveus), i sis tauletes amb fundes.  

 

Aquest curs també caldrà renovar els tríptics i comprar carpetes per a les jornades de 

portes obertes. 

 

7. Àngels camina. 

Aquest curs no s’ha pogut organitzar aquesta sortida abans de l’arribada del fred i la 

comissió ha decidit deixar-la per la primavera, probablement es durà a terme durant el 

mes d’abril. 

 

8. Obres ascensor i propostes Camí escolar 

Davant les obres a les escales que condicionaran l’accés a l’escola durant tot aquest 

curs, i veien la situació actual la comissió del camí escolar està buscant complicitats 

veïnals i de la residència d’avis que tenim al costat per demanar al districte que 

transformi el carrer en un carrer de prioritat invertida on els cotxes han de circular a 10 

km/h i són els vianants qui tenen preferència. Es demanarà també restringir el pas 

només als veïns, als serveis i als usuaris de la residència o de l’escola. S’està pensant 

quina és la millor manera de fer aquesta demanda, si només un document escrit, si 

afegir-hi signatures de les famílies. 

 


