Acta de la Junta
Dia: 18-05-2017
Hora: 21 h
Assistents:
Membres de la Junta: Maribel Varela, Maria Villellas, Eli Guillamó, Montse Lavega, Eva
Lara, Marta Gonzalo, Marta Serrano. Excusa la seva presència Eva Garcia.
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Assignació subvencions i saber com les hem de justificar.
Festa de fi curs.
Accions respecte el descampat.
Aprovació del contracte de la cooperativa.
Resum del consell escolar.

Desenvolupament de la sessió
S’inicia la sessió amb el primer punt de l’ordre del dia.
1. Assignació de subvencions i saber com les hem de justificar.
A començaments de mes de maig han sortit les resolucions provisionals d’assignació de
subvencions. Ens han concedit les:
-

-

-

-

Colla gegantera, 400€.
Conciliació a l’escola, 600€. Aquests 600€ es destinaran a pagar el servei d’acollida de
l’assemblea general ordinària de l’AMPA que es celebra cada any a principi de curs, i el
remenen es dedicarà pagar els monitors dels migdies.
Cultura a l’escola, 400€. Aquest diners es dedicaran a reduir el preu de les activitats
complementaries de migdia (flauta i sortides als parcs). Aquest descompte s’aplicarà a
la factura del mes d’octubre de 2017, i correspondrà a menys de dos euros per família.
Promoció de l’esport, 500€. Aquests diners s’empraran per abaratir el cost de l’autocar
de piscina. Aquest descompte s’aplicarà a la factura del mes d’octubre de 2017, i
correspondrà a menys de dos euros per família
Promoció de les activitat de l’AMPA, 600€. Aquests 600€ serveixen per pagar el grup
d’animació i els gelats de la festa de fi de curs i la impressió de la revista.

Cal gastar l’assignació de les subvencions durant l’any 2017, tenint fins al febrer o el març de
l’any 2018, per fer-ne la justificació.
No ens han estat concedides:
-

Millores de la competència digital i educativa. Sol·licitud amb puntuació inferior a la
nota de tall.
Colònies per tothom. Sol·licitud denegada per requisits tècnics.

2. Festa de fi de curs.
L’Eva s’ha encarregat de contactar amb dos grups, després d’una selecció prèvia. Només ha
rebut resposta del grup Capicua, de moment el tenim prereservat.

3. Accions respecte al solar.
La comissió del Camí escolar ha preparat una cronologia per fer veure a l’Ajuntament la
incoherència amb la que està actuant si no compra el solar.
La comissió està ajudant a l’escola a preparar l’acta per reivindicar el solar dissabte 17 de juny
al matí, on hi haurà jocs tradicionals de carrer preparats pels alumnes. Allà també es llegiran
uns parlaments dels nens, per reclamar el solar per tothom.
Com a junta valorem que els aprenentatges que s’estan duent a terme al voltant de
l’alliberació del solar estan esdevenint molt significatius.

4. Aprovar el contracte de la cooperativa.
La Cooperativa ens ha suggerit dos canvis sobre les modificacions que nosaltres vam fer en la
junta anterior i ens ha demanat afegir-hi un punt. D’una banda s’ha modificat el nombre de
reunions entre escola, Cooperativa i AMPA, se’n duran terme dues enlloc de tres com
proposàvem nosaltres; i per l’altra la memòria del segon trimestre ens la lliuraran al juliol
conjuntament amb la del tercer trimestre. En demanen també que afegim que les famílies
d’alumnes que pateixin al·lèrgies alimentaries han de presentar un informe mèdic que ho avali,
ja que sinó ells no els poden fer un menú especial.
Estem pendent de confirmar que el material inventariable trobat en una annex d’un contracte
anterior sigui el correcte, per tancar definitivament el contracte. Quan confirmem aquest punt
el contracte quedarà aprovat.

S’informarà a les famílies a l’Assemblea de principi de curs.

5. Resum del consell escolar (17 de maig)
Preinscripcions. Aquest curs hi ha hagut 24 preinscripcions a P3 i algunes d’altres
cursos. L’escola n’està contenta.
Ordre d’avaluació 164/2016. La Generalitat ha notificat que cal fer efectiu el canvi de
sistema d’avaluació en les qualificacions de final de curs. Ara s’avaluarà seguint el
programa Esfera. L’escola, però, insisteix en que per ells seguiran avaluant com fins
ara, que el que valoren és el progrés de l’alumne. Les modificacions més importants
d’aquest programa són el canvi de literals: per tant ara les qualificacions seran: AE
(que correspon a excel·lent), AN (notable), AS( satisfactori) i NA (insuficient).
A conseqüència del canvi de programa l’avaluació pot ser que els informes no estiguin
enllestits el darrer dia de curs. L’escola farà una nota informativa.
Regals de classe. L’escola es posiciona sobre aquest tema. No volen regals ni per als
mestres ni per a l’escola, excepte de 6è, que es fa tradicionalment quan marxen de
l’escola. L’escola enviarà un correu per informar-ne les famílies.
Extraescolar de ciència. L’escola creu que no es necessari afegir una extraescolar
d’aquesta matèria curricular.
Camí escolar. Els alumnes de 4t i 6è estan preparant la jornada del 17 de juny, dins la
festa major de Font d’en Fargues, on es llegiran la carta que han preparat per a
l’Alcaldessa demanant que l’Ajuntament compri el solar i la cronologia del descampat,
i després es faran jocs tradicionals de carrer. Sorgeix la idea de posar la cronologia en
plafons per exposar-la al casal i el dia 17 portar-la al descampat (valorarem si ens
podem fer càrrec de la despesa).
A través dels representants dels pares al consell escolar, tres famílies han
transmès el seu malestar a l’escola perquè els infants vagin al solar en horari lectiu.
L’escola però també ha rebut els suport d’altres famílies que valoren molt
positivament la implicació dels alumnes en aquesta reivindicació, ajudant a formar
ciutadans i ciutadanes compromesos amb la societat. Els alumnes de 4t que són el
referents del camí escolar a l’escola estant
preparant al reivindicació del solar
com un espai pel barri, aquest tema ha sortit a les assemblees i ha engrescat a tots els
infants de l’escola, fent que tots els cursos
demanin poder-hi participar. L’escola
donarà resposta a aquest neguit expressat per algunes famílies i ens demana a les
famílies que confiem en ells.

