Acta de la Junta
Dia: 6-06-2016
Hora: 20.30 h
Assistents:
Membres de la Junta: Marta Serrano, Eva Garcia, Maribel Varela, Maria
Villellas, Montse Lavega, Marta Gonzalo, Laia Cleries. Excusa l’absència Eli
Guillamó i Eva Lara.
Ordre del dia
1. Web
2. Xerrada
errada de “Educar en l’autonomia personal”
3. Com engresquem els pares a participar en l’AMPA
4. Relacions de la junta amb les comissions
5. Coordinadora d’Ampes del barri
6. Calendarització reunions d’Ampa obertes
7. Extraescolars

Desenvolupament de la sessió
S’inicia la sessió amb el primer punt de l’ordre del dia.
1. Web
Parlem de com volem que sigui l’estructura de la part de l’AMPA i la dels Serveis, que
volem que consti “Serveis AMPA”, perquè som nosaltres qui gestionem aquests
serveis, tot i que sigui a través de la Cooperativa, i hem de ser les persones de
contacte per qualsevol dubte respecte els Serveis, excepte temes molt puntuals com
poden ser els règims dels nens o les al·lèrgies. Queda anotada l’estructura que volem
que es reflecteixi al nou web i quedem en què
què l’Eva i la Laia faran les modificacions
adients i ens les mostraran per fer la valoració final i poder fer els canvis que creiem
oportuns.
2. Xerrada de “Educar en l’autonomia personal”
La Maribel no pot venir dijous i l’Eva Garcia s’encarregarà d’atendre
d’atendre la ponent. La
Marta Gonzalo parlarà amb l’escola perquè els aspectes tècnics estiguin a punt.
3. Com engresquem els pares a participar en l’AMPA
1. Ampes obertes: pensem que amb la nova estructura de les reunions d’Ampa
obertes, les reunions seran més
mé participatives tot i que es vol fer un control de temps i
punts per parlar per no fer-les
fer
excessivament llargues.
2. Mailing Mailchimp: l’Eva proposa un nou sistema d’enviament de correus molt més
atractiu, però tenim dubtes que l’autorització que tenim dels pares per enviar-los
enviar

correus electrònics serveixi per un sistema d’aquest tipus. A més a més, les
subscripcions es poden donar de baixa i llavors els pares no rebrien els correus
informatius de la Junta. Valorem la possibilitat que sigui un correu que porti la
comissió de comunicació per avisar els pares que, voluntàriament, s’hi subscriguin, de
les novetats de la web. Pensem, però, que enviar un correu des de la junta els
divendres i aquest amb les novetats web pot duplicar alguns continguts i no ho veiem
gaire còmode. La Laia buscarà si hi ha un model de correu que permeti fer els correus
més visuals i alhora informar els pares i la Maria es mirarà si els pares han
d’autoritzar expressament que la seva adreça de correu electrònic sigui donada d’alta
en el sistema mailchimp, i en parlarem a la junta següent.
4. Relacions de la junta amb les comissions
Des de la junta enviarem un correu a les comissions per informar-les de la implantació
del nou web i els explicarem que la comissió de comunicació els demanarà una breu
explicació de la comissió i fotos per penjar, per dir-los que des de la junta recolzem
totes les comissions i que poden utilitzar la junta per informar d’activitats que fan i que
volen que arribin a tots els pares.
L’Eva Garcia prepararà aquest correu, i la Marta Serrano el completarà amb propostes
d’activitats periòdiques que poden fer si volen.
5. Coordinadora d’Ampes del barri
La Marta Serrano explica que la coordinadora serveix per compartir informació de les
activitats extraescolars, les xerrades, les activitats (camí escolar, gegants...) i per
preparar actuacions conjuntes al Consell de barri, per exemple. Pensem que, per
proximitat, les escoles amb les que podem formar part d’aquesta coordinadora són:
Font d’en Fargues, Arc Iris, Pit Roig, Heura i Can Carabassa.
La Marta Serrano prepararà un correu tipus per enviar a Ampes d’aquestes escoles.
6. Calendarització reunions d’Ampa obertes
Recordem que les reunions d’Ampa obertes funcionaran de la següent manera:
presentarem els temes de la reunió, explicarem què s’ha fet fins ara i demanarem
propostes. Els temes tindran un temps determinat i seran moderats per una persona
de la junta que serà diferent en cada sessió.
Temes de l’AMPA oberta finals d’octubre:
1. Festa de Nadal
2. Portes obertes
3. Preparació i estructura de la Coordinadora que es fa al febrer
4. Creació d’una comissió de pares per demanar subvencions
5. Àngels camina

6. Valoració de l’assemblea general, les reunions de classe i les extraescolars que es
faran aquest curs.
AMPA oberta gener
1. Casal d’estiu
2. Angels posa’t guapa
3. Presentació Coordinadora (febrer)
4. Dia dels avis
5. Activitats extraescolars curs següent
AMPA oberta maig
1. Tardes de juny
2. Extraescolars
3. Projecte Cooperativa
4. Festa de fi de curs
5. Valoració feina feta i què s’ha trobat a faltar

7. Extraescolars
Veient les inscripcions fetes, les activitats extraescolars de teatre, circ, anglès i món
d’esports es faran segur. D’escacs hi ha dos nens apuntats, de rugbi tres i en tots els
futbols hi ha pocs nens inscrits. Decidim deixar pel setembre totes les activitats per
donar oportunitat a totes aquelles que al juny no han arribat als mínims. Si al
setembre les inscripcions de Rugby, Escacs o Futbol continuen sent tan poques
podria ser que aquestes activitats finalment no es fessin
L’activitat extraescolar de circ de petits es tancarà i no es podran fer inscripcions al
setembre, perquè ja hi ha 12 nens i el màxim és 10. Parlarem amb la Pepa per
veure si els monitors de circ poden assumir els 12 nens inscrits, esperem que sí.
Parlem de la conveniència que hi hagi contacte entre l’activitat d’anglès i els
mestres d’anglès de l’escola i, pel que fa als informes d’aquesta activitat, decidim
que seran valoracions orals que farà el monitor amb les famílies a partir d’abril, un
dia una o dues famílies.

