Acta AMPA oberta
Dia: 24 – 4 – 2107
Hora: 21 h
Assistents:
Membres de la Junta: Maribel Varela, Eli Guillamó, , Eva Lara, Marta Gonzalo, i Eva
Garcia. Montse Lavega, Maria Villellas i Marta Serrano excusen la seva presència.
Olga (mare de P3), Laura (mare P3 i P5) i Magdala (mare de 1r).

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Solar posa’t guapo
Tardes de juny
Valoració Dia dels avis
Valoració Sant Jordi
Festa de fi de curs
Valoració AMPA oberta

Desenvolupament de la sessió
1. Solar posa’t guapo
Dissabte 29 d’abril a les 11 h netegem el solar.
Aquesta neteja consistirà en retirar tots aquells materials que poden resultar perillosos (vidres,
llaunes, runa...). Es netejaran les zones per on es mouen els infants, els camins i els seus
voltants i “les places” que s’han format al voltant dels arbres, especialment al voltant de
l’ametller més gran.
Es tractar de deixar el descampat, tal com és, però sense perills. Els propis infants
s’encarregaran de dur a terme una segona neteja on recolliran papers i plàstics. L’escola vol
poder gaudir de la natura que ara hi ha al solar, seguint la filosofia d’en Tonucci pel que fa a la
recuperació d’espais per a les persones.
Es recomana: guants de jardiner, bosses per la brossa, pantaló i samarreta llarg, sabates
tancades. Ja que l’herba està alta i a més hi ha ortigues i cards.

Aquelles famílies que hagin de venir amb els seus fills, els podran deixar jugant al patí on hi
haurà dos mares de la comissió del camí escolar. Es poden portar joguines per compartir.
S’acorda explicar novament aquesta jornada en el correu dels divendres, exposant millor en
què consistirà la jornada i recordant què cal portar.
Des de la coordinadora d’AMPAs s’han ofert a fer difusió d’aquesta jornada a les seves escoles.
També s’aprofitarà la jornada per pensar quines accions reivindicatives poden acompanyar la
utilització del solar per part dels infants.
Els alumnes de 4t prepararan un escrit que el faran arribar a l’ajuntament, aquest escrit anirà
acompanyat d’un escrit de l’AMPA on es farà un repàs històric a la relació entre l’escola i els
solars que l’envoltaven en el moment de la seva construcció i els pactes que els diferents
equips de govern han anant incomplint.
Hauríem de trobar la manera de donar la màxima visibilitat a totes les accions que es realitzin
al voltant del solar.
Hem de tenir present la importància d’involucrar els veïns del barri, i especialment els del solar
en la nostra demanda de compra dels terrenys, per evitar la construcció d’un nou centre
religiós al barri, que per a la nostra escola suposaria quedar “tancada” entre dos edificis, i que
per als veïns suposa la pèrdua d’uns terrenys dedicats a serveis.
Com a propostes per a noves accions reivindicatives, es comenta que es podria celebrar el
primer aniversari del camí escolar el proper 20 de maig amb una botifarrada popular a l’inici de
les escales de davallada de Gallecs, cal valorar els permisos necessaris. També es valora l’opció
de fer aquesta botifarrada durant la festa major del barri, a primers de juny. Es parlarà també
amb l’associació de veïns per veure si tenen alguna idea per ajudar-nos en la nostra
reivindicació.

2. Tardes de juny.
S’expliquen molt breument la proposta que ens ha fet arribar la cooperativa per a les tardes de
juny d’aquest curs. Es duran a terme talles de jocs, ritmes i cançons, contes, maquillatge,
dibuix i de reciclatge adaptats a cada curs. El preu, si s’utilitza tot el servei, serà de 34,80€ i de
3,70€ per a dies esporàdics.

3. Valoració del dia dels avis.
La valoració d’aquesta activitat és molt positiva, ja que tan avis com infants la gaudeixen molt.
La comissió encarregada d’organitzar aquesta diada també en fa una valoració positiva, ja que
cada curs ha pogut gaudir de la companyia d’uns avis i àvies que els han explicat contes,
històries i algun acudit. Per acabar com cada any, cada avi ha rebut un petit roser i s’han fet
una foto tots junts. Aquesta comissió aprofita per recordar-nos que una de les mares que hi

participa el proper curs ja no serà a l’escola ja que la seva filla fa sisè i que per tant caldria
trobar una o dues persones més que es volguessin afegir a aquesta comissió.

4. Valoració de Sant Jordi
És una festa que ens agrada molt. Aquet any hem notat que el menjador és més petit com a
conseqüència de les obres. A diferencia d’altres cursos on tots els guanyadors llegien el seu
poema, aquest curs només es van llegir els poemes guanyadors de cada cicle, això va fer la
celebració més àgil però per contra li resta emotivitat.
Pel que fa a la venda de llibres vam comentar que reprodueix el que és Sant Jordi, moments de
màxima aglomeració al voltant de les taules, i moments de calma. Valorem molt positivament
tota la feina que fan els alumnes de 6è per fer possible aquesta “paradeta” de llibres al
menjador de l’escola.

5. Festa de fi de curs
La festa de fi de curs tindrà com a fil conductor el tema de l’any. Tindrà lloc el dia 20 a partir de
les 17 h. Es duran a terme les activitats programades per l’escola, cap a les 18 h es berena i
aproximadament a les 18:30 començarà l’actuació musical.
Aquest curs encara no sabem quin grup serà. S’intentarà aconseguir el contacte d’un parell de
grups que han actuat alguna vegada al casal i que creiem que poden entrar en el nostre
pressupost.

6. Valoració del nou format d’AMPA oberta.
Hem dut a terme una reunió per trimestre procurant encabir els temes més important dels
que s’ocupa la junta de l’AMPA. Aquestes reunions han permès obrir un espai per aquells que
tinguin propostes o inquietuds les pugin fer arribar a la junta, perquè després aquesta les
valorés i les treballés si així ho creia convenient.
La participació en aquestes sessions ha esta minsa, però creiem que és un espai que cal
mantenir, i en la mesura del possible potenciar, per tal de recollir el màxim nombre de
propostes que ens pugin fer millorar la nostra escola.
Per a les persones que no són de la junta són un espai per conèixer que s’està fent i poder
expressar la seva opinió.

