
  
 

Acta de la Junta  
 
Dia: 14-02-2017 
Hora: 21 h 
Assistents: 
Membres de la Junta: Maribel Varela, Maria Villellas, Eli Guillamó, Montse Lavega, Eva 
Lara, Marta Gonzalo, Eva Garcia i Marta Serrano.  
 
Ordre del dia  

 
1. Portes obertes 
2. Extraescolar d'anglès 
3. Tancar propostes Ampa oberta 
4. Valoració xerrada emocions 
5. Subvencions 
6. No homologació del casal d'estiu i propostes per subvencionar privadament 

el casal 
 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

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

1. Portes obertes. 
 
Ens preguntem què volem dir a les famílies que s’acostaran a l’escola per conèixer-la. 
Farem èmfasi en que la junta manté una relació fluida de col·laboració i comunicació 
amb l’escola. Com a AMPA donem suport a l’escola en allò que ens demanen. 
Aprofitarem també per citar les comissions i comentar-los que trobaran tota la 
informació a la web. I acabarem explicant que oferim els serveis de: menjador, 
acollides (matí i tarda), extraescolars, tardes de juny i casal d’estiu a través de la 
Cooperativa escolar Guinardó. 
 
 

2. Extraescolar d’anglès. 
 
Es comenta que els monitors d’aquesta activitat quan escriuen a la pissarra ho fan amb 
lletra lligada i que per tant els nens als que va adreçada (P4 a 2n) no la reconeixen.  
 



També comentem que a les portes obertes hi va haver una mica de desordre i que hi 
ha un monitor no sap gaire castellà ni català. 
 
Parlarem d’aquesta activitat amb la cooperativa i amb l’escola. 
 
Aprofitem aquest punt per comentar els resultats de l’enquesta de valoració de les 
extraescolars. 78 famílies responen a l’enquesta, hi participen tan famílies que fan 
extraescolars (37) com famílies que no en fan (41) fem una valoració positiva de la 
participació.  
 
El nivell de satisfacció dels pares en relacions a les extraescolars que fan els seus fill és 
de 8,23 i el dels nens que hi participen de 8,43. Valorem el nivell de satisfacció com a 
bo.  
 
Pel que fa als comentaris que ens fan les famílies destaquem que:  

 Les activitats de circ i escacs reben comentaris molt positius totes dues. 

 A Play in English alguns pares comenten que no els van agradar les portes 
obertes perquè els nens estaven molt esverats i  els monitors es notava que 
passaven una mala estona.  

 Al futbol de 3r, els pares es queixen de no poder tenir tota la pista.  

 Es demana també que en les activitats esportives quan plou i no es poden fer 
que es facin visionats de vídeos o activitats relacionades amb l’activitat. 

 
Pel que fa a la continuïtat de l’anglès per als cursos superiors els resultats són els 
següents:  
 Famílies que Sí fan 

extraescolars 
Famílies que No fan 

extraescolars 

Sí 9 9 

No 7 23 

NS/NC 21 9 

 
I en relació a una nova activitat vinculada a les ciències s’obté el següent resultat:  
 Famílies que Sí fan 

extraescolars 
Famílies que No fan 

extraescolars 

Sí 19 24 

No 7 9 

NS/NC 11 8 

 
Pel que fa a les propostes de les famílies, hi ha moltes i de molt diverses, sent la més 
demandada “Robòtica”. 
 
Com a junta creiem que podem mantenir l’oferta d’activitat que estem fent 
actualment i provar d’afegir-n’hi dues.  
 
D’una banda analitzarem si seria possible introduir aquesta nova activitat vinculada a 
la ciència que oferta l’empresa Explorium, intentarem trobar alguna escola que la faci 
per tenir-ne referències, i també ho parlarem amb l’escola per conèixer la seva opinió. 
I per una altra ampliarem l’oferta multiesportiva per a tots els cursos, ja que creiem 



que és una proposta interessant i recomanada pel Consell Esportiu Escolar de 
Barcelona (CEEB). 
 
 

3. Tancar propostes Ampa oberta 
 
Àngels camina, acordem que farem arribar a la comissió un correu amb les valoracions 
i propostes recollides en l’AMPA oberta.  
 
Pel que fa al Concert de Nadal, la Maria s’encarregarà de parlar amb una mare que pot 
informar-nos sobre si el Torrent de can Carbassa disposa d’algun espai on poder fer el 
nostre concert. Comunicarem a l’escola la proposta per facilitar l’accés per les dos 
portes i la proposta de vendre les samarretes amb la venda d’entrades o la dels 
pastissos. 
 
 

4. Valoració xerrada emocions. 
 
Per a la primera xerrada d’aquest curs es va crear un doodle perquè les famílies 
interessades s’apuntessin. Es va generar certa confusió, ja que hi havia persones que a 
darrera hora enviava correus per saber si encara era a temps d’inscriure’s... i al final 
vam ser pocs, i la majoria no estàvem inscrits al doodle. La Maribel ens informa que 
aquest any tot sembla molt més sistematitzat i que cal dir aproximadament quants 
serem a les xerrades. L’Eva comenta que la persona que va fer la xerrada va comentar 
que si no hi havia 10 assistents no li pagaven la xerrada. 
 
Com a junta vam acordar crear un nou doodle per a la propera xerrada i si veiem que 
la ponent, com en el cas de l’anterior mostrava molt interès conèixer el nombre 
d’inscrits, intentaríem esbrinar si és cert que sinó arriben a 10 no cobren la xerrada, i 
en cas de ser així mostraríem el nostre desacord amb aquest funcionament. 
 
 

5. Subvencions. 
 
Aquest curs hem demanat 7 subvencions a l'Ajuntament: comissió de la colla 
gegantera, conciliació (acollida de matí i tarda), colònies, cultura a l’escola (flauta i 
parcs), piscina, activitats de l'Ampa i material per l'escola. 
 
Com a junta decidim que les subvencions seran decidides i executades per la junta, que 
les redactarà i en farà el seguiment. En properes juntes valorarem com decidim quines 
subvencions demanem i la manera d’acollir les propostes de les famílies que no són de 
la junta. 
 
 

6. No homologació del casal d'estiu i propostes per subvencionar privadament el 
casal. 

 



Després de decidir no homologar el casal, com a junta i amb la col·laboració de la 
cooperativa estem pensant de quina manera podem ajudar a aquelles famílies que per 
motius econòmics haurien estat susceptibles de beneficiar-se d’una beca. Es vol trobar 
una manera que no perjudiqui a ningú i que sigui justa. En parlarem amb la 
Cooperativa i l’escola. 
 
 
 


