Acta de la junta
Dia: 30-06-2016
Hora: 20.30 h
Assistents: Eva Garcia, Marta Serrano, Maribel Varela, Eva Lara, Montse Lavega, Marta
Gonzalo, Laia Cleries. Excusa l’absència Eli Guillamó, Laia Cleries i Maria Villellas.
Ordre del dia
1. Coordinadora d'Ampes
2. Aprovació exercici econòmic 2015-2016
3. Aprovació quotes curs 2016-2017
4. Format dels documents
5. Valoració del curs i organització interna de la junta

Desenvolupament de la sessió
S’inicia la sessió amb el primer punt de l’ordre del dia.
1. Coordinadora d'Ampes
Acordem afegir les escoles Parc del Guinardó i l'Escola del Mar per preguntar- los si volen
formar part de la coordinadora d'Ampes. La Marta Serrano serà la persona que coordinarà
aquesta iniciativa, tot i que ella comenta que caldrà algú més per tirar-la endavant.
Comentem que a l'assemblea de principi de curs demanarem si algun pare vol afegir-s'hi.
2. Aprovació exercici econòmic 2015-2016
Aprovem l'exercici econòmic.
L'escola està pensant en dotar-se de quatre càmeres de fotos, un canó, uns ordinadors i uns
portàtils. Quan sapiguem exactament de què es tracta, buscarem pressupostos. Comentem
que tot el que demana l'escola són eines que reverteixen en l'aprenentatge dels nens.

3. Aprovació quotes curs 2016-2017
Aprovem les quotes, que es mantenen igual que les d'aquest curs, i falta determinar quines
extraescolars s'acabaran fent. L'Eva ens passarà les quotes definitives per correu electrònic.
4. Format dels documents
Aprovem canviar el format de l'exercici econòmic segons les propostes d'un pare
economista.
5. Resum del Consell escolar
El resum es penjarà a la cartellera de la façana de l'escola. Parlem sobre el fet que tres ex
alumnes de l'escola hagin vingut a explicar a l'Àngels Garriga que han tret una matrícula
d'honor de batxillerat. Comentarem a l'escola que expliquin més el seguiment que fan dels
alumnes dels instituts, perquè els alumnes de l'escola se'n surten bé i de vegades aquesta
informació no arriba als pares. El Consell es va informar que al desembre faran la cuina nova
a l'escola, i que el claustre, juntament amb la Cooperativa, està pensant alternatives per
seguir donant dinars durant les obres.
6. Valoració del curs i organització interna de la junta
Expliquem per què vam voler formar part de la junta. Totes coincidim en que el motiu va ser
ajudar l'escola i implicar-nos-hi.
Pensem que les funcions de la junta són ajudar l'escola, gestionar els serveis que porta la
Cooperativa, canalitzar les inquietuds dels pares, tot i que, com tothom pot formar part de
la junta si vol, les decisions les prenem segons el nostre criteri i motivar els pares.
Pel que fa al mètode que fem servir per prendre decisions, estem d'acord que les prenem
per majoria, tot i que l'opinió de qui més interès té en un assumpte acaba pesant més.
Valorem que seria important que totes opinéssim respecte tots els temes que surten, que
no hem de tenir pressa per prendre decisions (si es pot) i que hauríem de votar a mà alçada,
per fer més evident les diferents postures. Pensem que està bé que hi hagi pocs temes en
l'ordre del dia de la junta per poder-los tractar amb tranquil·litat.
Després parlem de les tasques que volem assumir a la junta i que la majoria de pares de
l'escola estan satisfets amb la feina que fem, tot i que també n'hi ha que no. Comentem
també que per nosaltres el càrrec de president de l'associació és un aspecte purament
formal, que prenem les decisions assembleàriament i que cadascú assumeix les tasques que
vol. No ens sembla eficient canviar les persones de la junta durant cada cert període de
temps, perquè l'experiència que anem acumulant ens serveix per prendre les decisions amb
més amplitud de mires. Pensem que a la junta acollim les propostes noves i que intentem
respectar la línia d'escola.

