
        Acta de la Junta 
 
        Dia: 20/09/2016 
        Hora: 20.30 h 
        Assistents: Marta Serrano, Eva García, Maribel Varela, Eva Lara, Marta Gonzalo, 
Laia Cleries. Excusen l’absència Eli Guillamó, Montse Lavega i Maria Villellas. 
 
        Ordre del dia 
      
        1.- Preparar Assemblea 
        2.- Extraescolars 
        3.- Posar data per Junta Oberta I començar a donar-li forma 
        4.- Solar 
        5.- Estat del nou web 
        6.- Mantenim format de correus? 
        7.- Volem calendari de tasques compartit? 
        8.- Valoració de les respostes escoles/comissions 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
S’inicia la sessió amb el primer punt del dia. 
 
1.- Preparar Assemblea 
 
Es proposa, per petició d’alguna família, posar data de l’Assemblea posterior a la data 
de les reunions de classe pels nouvinguts, però es comenta que precisament aquests 
són qui més assisteixen i es declina la proposta. 
Es comenta que seria interessant poder presentar per mitjà d’un PowerPoint què és la 
Junta i l’AMPA perquè les famílies tinguin clares les diferències; es creu que és una 
molt bona idea i la Marta Serrano s’ofereix per poder fer-ho i presentar-ho a 
l’Assemblea. 
Des de la comissió de comunicació es demana tenir un moment per poder fer un breu 
recorregut per la web nova i ajudar a la gent a trobar les coses amb més facilitat. 
Es reparteixen els punts que cada membre de la Junta exposarà a l’Assemblea perquè 
totes participem.  
Es comenta la necessitat d’enviar els formularis per les acollides tant pel dia de 
l’Assemblea com per les reunions de classe i es faran arribar a les famílies. 
 
L’Eva G ens enviarà un correu amb els temes que volem parlar i qui els explicarà a 
l’assemblea. 



 
 
 
 
2.- Extraescolars 
 
La Junta valora molt positivament el nombre d’inscrits a les extraescolars i la bona 
acceptació de les noves propostes (anglès i món d’esports). 
Es comenta que es tiraran endavant totes les extraescolars a l’espera de saber si el 
futbol de 3r, 4t i 6è es podrà oferir o no, i saber on es farà el futbol de 6è.  
El monitor d’escacs volia ampliar en 15 minuts l’activitat i es queda en parlar amb la 
Pepa de com repercutirà aquest augment. 
Alguna família ha fet arribar a la Junta si era possible saber el nombre de nens i curs de 
cada extraescolar per saber si apuntar al fill però es decideix que és impossible de 
saber el nombre de nens inscrits fins que no acaba el termini i que si el que interessa a 
aquestes famílies és saber si hi ha nens de la classe, ho poden preguntar directament a 
la classe.  
Es decideix enviar un correu a les famílies per informar del dia que comença l’activitat 
on han apuntat al seu fill, i així queda clar quin dia s’inicia i confirmar la plaça a les 
activitats escollides. És una tasca nova que assumim com a junta i pensem que és 
important mantenir-la d’ara endavant. 
 
3.- Posar data per la reunió d’AMPA oberta i començar a donar-li forma 
 
Es proposa buscar una data a finals d’octubre i farem un Doodle on els membres de la  
Junta escollirem per majoria. En el moment que tinguem decidida la data, es farà 
arribar a les famílies per qui hi vulgui assistir. 
Se suggereix de fer, abans de la reunió d’AMPA oberta, una junta tancada per poder 
anar organitzant-la però no es creu necessari perquè els punts a tractar no són gaire 
complexos. Es decideix que els punts que es tractaran a l’AMPA oberta seran: 
*Festa Nadal 
*Portes Obertes 
*Coordinadora 
*Àngels camina 
*Subvencions 
 
4.- Solar 
 
El tema de les reivindicacions del solar començaran a formar part de la comissió del 
camí escolar que, justament amb l’Escola, ja han anat fent avenços amb els propietaris 
dels solars i amb vàries reivindicacions en premsa escrita I televisions. 
 
5.- Estat nou del web 
 
Es comenta que la nova web té una imatge més neta i està molt més endreçada de 
com estava l’antiga però que seria necessària una breu explicació d’on trobar cada 



notícia per totes aquelles famílies que no saben com fer-ho (s’explicarà a l’Assemblea 
com s’explica al punt 1). 
Es decideix anul·lar l’opció de poder deixar comentaris sota cada notícia perquè no li 
veiem la utilitat. 
Es proposa fer-nos fotos individuals o grupal dels membres de la Junta de l’AMPA per 
posar-ho al web; entre els assistents es decideix millor fer una de grup, tot i que es 
comentarà amb les membres que no han pogut ser presents a la Junta. 
 
6.- Mantenim format de correus? 
 
Torna a sorgir l’opció de fer els correus a través de Mailchimp, tot i que és una feina 
gran per haver d’introduir de nou totes les dates de les famílies. Es creu factible i molt 
més visual i atractiu, així que es decideix crear, amb temps, una plantilla per enviar els 
correus i anar introduint les dades a poc a poc. 
 
7.- Volem calendari de tasques compartit? 
 
Es comenta que és una bona eina per l’organització de les tasques pels membres de la 
Junta i es decideix que ho tirem endavant, tot i que totes hem de tenir un correu gmail. 
 
8.- Valoració de les respostes escoles/comissions 
 
Es comenta que només ha respost una escola i estem pendents d’una altra. La  
comissió de Colla Gegantera ha enviat a la comissió de comunicació una presentació 
de la comissió. Es comenta que una mica més endavant es tornarà a enviar a les 
escoles veïnes poder fer una xarxa d’escoles i compartir activitats, xerrades… i es deixa 
més temps a les comissions a què facin arribar les modificacions que creguin 
oportunes pel seu espai a la web. 
 
 
 
 
 
 
 


