
 

Acta de la Junta  
 

Dia: 3-04-2017 
Hora: 21 h 
Assistents: 
Membres de la Junta: Maribel Varela, Maria Villellas, Eli Guillamó, Montse Lavega, Eva 
Lara, Marta Gonzalo, Eva Garcia. Excusa la seva presència Marta Serrano.  
 

Ordre del dia: 

1. Renovació del contracte de la cooperativa. 

2. Revisió pedagògica temps del migdia. 

3. Valoració de la coordinadora. 

4. Usos del llenguatge. 

5. Coordinadora d’AMPAS 

6. Preparació de la tercera AMPA oberta 

7. Solar posa’t guapo 

8. Extraescolars 

9. Repartiment de les subvencions 

 

Desenvolupament de la sessió 

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

1. Renovació del contracte de la cooperativa. 

El contracte que tenim actualment amb la cooperativa és un document força complet i creiem 

que s’adequa a les nostres necessitats. Només comentem quatre aspectes que ens agradaria 

afegir al nou contracte. El primer afegir els serveis d’acollida que actualment no figuren en el 

contracte. El segon, afegir un punt on s’expliciti que ha d’existir una coordinació pedagògica 

entre l’escola i la cooperativa, sobretot pel que fa a la resolució de conductes poc adequades, 

aquest punt es comentarà amb l’escola perquè siguin ells qui decideixin com creuen que s’ha 

de dur a terme aquesta coordinació. En tercer lloc afegirà que en la mesura del possible i de 

forma progressiva el servei de menjador es vagi adaptant a les noves recomanacions de la 

Generalitat (Acompanyar els àpats dels infants. 2016. 

http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centres_educati

us/menus_escolars/programa_revisio_programacions_menus_escolars_catalunya_preme/doc

http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/menus_escolars/programa_revisio_programacions_menus_escolars_catalunya_preme/documents/arxius/acompanyar_apats_escola_familia.pdf
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/menus_escolars/programa_revisio_programacions_menus_escolars_catalunya_preme/documents/arxius/acompanyar_apats_escola_familia.pdf


uments/arxius/acompanyar_apats_escola_familia.pdf) I per acabar s’especificarà que si 

l’AMPA així ho decideix, la cooperativa haurà de fer els tràmits per homologar el casal d’estiu. 

2. Revisió pedagògica del temps del migdia. 

Com a conseqüència de comentaris sorgit en la darrera coordinadora, es tracta aquest tema. 

L’escola per la seva banda també ha comentat aquest tema amb la cooperativa. Apostem per 

demanar i afegir al nou contracte de la cooperativa que s’intenti millorar la coordinació 

pedagògica entre l’escola i els monitors de la cooperativa. 

3. Valoració de la coordinadora. 

Valorem positivament el nou format de la coordinadora.  Tenir tots els temes a tractar per 

avançat permet que l’escola ja pugi donar-hi resposta, evitar la repetició de temes i pot 

afavorir la participació dels pares. Pensant en la propera edició cal que millorem la forma de 

quantificar quin és el nombre de pares “preocupats” per un tema determinat, ja que en alguna 

classe aquesta situació ha generat incomoditat i malentesos ja que s’interpretava que els 

temes “menys votats” no es tractarien. Acordem que podem dir “el tema m’interessa, hi 

estigui o no d’acord”. Cal que valorem quina informació ens aporta aquesta votació i com 

millorar-la. Ens plantegem intentar fer-ho a nivell general d’escola. 

4. Usos del llenguatge. 

Ens adonem que malgrat ser totes les membres de la junta dones, sovint escrivim utilitzant 

termes masculins o amb connotacions masculines, debatem sobre si sota el terme pares ens 

sentim incloses també les mares o no i viceversa. Es decideix que s’intentarà utilitzar paraules 

neutres on tothom sigui pugi sentir inclòs família, infants, canalla quitxalla... 

Es preguntarà al registre d’entitat que cal fer en cas de voler canviar el nom d’AMPA 

(Associació de Pares i Mares) per AFA (Associació de Famílies). 

5. Coordinadora d’AMPAs 

La coordinadora es reuneix aproximadament cada mes, es comenta que a cada reunió hi 

assisteixen moltes escoles, però que entre reunió i reunió hi ha poca activitat. Es van acordant 

accions a emprendre com ara, que es demanaran TEIs per educació infantil, un reforç d’anglès 

per cada escola, que es compartirà informació de les xerrades o altres activitats com poden ser 

el casal d’estius. 

6. Preparació de la tercera AMPA oberta.  

L’última AMPA oberta del curs es farà el 24 d’abril a les 21 a l’escola. En aquesta AMPA es 

tractaran alguns d’aquests temes: Tardes de juny, Solar posa’t guapo i idees per reclamar-lo, 

festa de fi curs (si algú té alguna idea que vol fer arribar a l’escola o a la junta),valoració AMPA 

obertes. 

7. Solar posa’t guapo. 

Per tal de fer pressió sobre l’Ajuntament cal donar visibilitat a la problemàtica i procurar que 

els mitjans s’interessin per la situació. Es cedirà el protagonisme als infants i a les actuacions 



que l’escola cregui convenients, i com a junta estarem darrera per donar suport en tot allò 

necessari. S’intentarà aconseguir alguna mena d’informe que aconselli la construcció d’una 

sortida d’emergència per la zona del solar. El 29 d’abril es farà una primera neteja del solar per 

part de les famílies perquè després siguin la canalla qui l’acabi preparar per al seu ús. 

8. Extraescolars. 

S’acorda mantenir pel curs següent la mateixa oferta d’extraescolars que les d’aquest curs 

excepte futbol de petits que començarà a 2n. 

Es comenta la possibilitat d’afegir basquet però es desestima per ser una de les poc 

sol·licitades a l’enquesta que es fa ver fa uns mesos i en haver-se de fer dimarts, que és el dia 

que de 1r a 4t tenen piscina. 

Estem a l’espera de que l’escola ens doni els vistiplau per afegir l’extraescolar de ciència, que 

segons l’enquesta va tenir bona acollida. 

9. Repartiment de subvencions 

S’acorda que tan bon punt sapiguem les quantitats que se’ns atorguen en les subvencions 

lliurades, la Junta es reunirà per decidir quin percentatge es destina a cada partida. 


