Acta de l’assemblea general ordinària de l’AMPA
Dia: 28. 09.2016
Hora: 17 h
Ordre del dia
1. Presentació del claustre.
2. Presentació del projecte global d’escola.
3. Micro xerrada: "Trobar el punt de sal fent de pares i mares" a càrrec de
Ramon Almirall.
4. Assemblea ordinària d’AMPA
- Benvinguda a les famílies
- Comissions de l’AMPA
- Serveis de l’AMPA
- Aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea general de l’AMPA del curs
anterior
- Aprovació, si s'escau, de l'exercici econòmic del curs passat i de les quotes
d'aquest curs
- Torn obert de preguntes

Desenvolupament de la sessió
1. Presentació del claustre
La directora dóna la benvinguda als pares a l’Assemblea 2016 i presenta el claustre del
curs 2016-2017 i agraeix l’assistència de la psicopedagoga de l’escola que ha volgut
assistir a l’assemblea.

2. Presentació del projecte global d’escola.
El cap d’estudis fa la presentació del projecte del curs que aquest any tractarà sobre
les MATEMÀTIQUES.
3. Micro xerrada: "Trobar el punt de sal fent de pares i mares" a càrrec de Ramon
Almirall.
La directora presenta en Ramon Almirall: psicòleg, assessor psicopedagògic i terapeuta
familiar. Actualment és membre de l’EAP d’Horta-Guinardó (Barcelona), professor del
Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la UB i Coordinador del
programa Interxarxes. És autor de diferents articles i publicacions relacionats amb
l’adquisició del llenguatge, l’assessorament psicopedagògic, la educació inclusiva i el
treball amb famílies.
El ponent comenta que, tot i que sovint els pares sabem com hem d’actuar amb els
fills, no sempre som coherents. Ell creu que el més important és que els nens se sentin
estimats i segurs, i això facilitarà anar endavant i saltar els obstacles que ens anem
trobant. Per poder percebre aquest amor, hi han coses que han de veure com ho
senten o com li fem saber, així que els hem d’ajudar a descobrir el criteri.
És important ensenyar i oferir els límits que pot tenir cada actuació concreta (dir
on comencen i on acaben les coses) als nens des de ben petits, ja que és una manera
de guiar una forma d’actuar i d’aconseguir que se sentin segurs. Matisa que
cal entendre els límits com una manera de fer i no de prohibir a través de rutines.
4. Assemblea ordinària de l’AMPA
4.1. Benvinguda i presentació de l’AMPA i la junta
Es dóna la benvinguda de nou a tots els presents i s’inicia l’assemblea presentant qui
és qui en l’organització escolar: qui és l’AMPA, qui la junta, qui són les comissions i el
consell escolar i quina relació tenen entre ells.
La Junta representa les interessos de tots els pares i mares en qualsevol tema
relacionat amb l’estada dels nens i nenes a l’escola i coordina els serveis que
s’ofereixen a les famílies fora de l’horari escolar (acollides, dinar i extraescolars, oferts
per la Cooperativa Escolar Guinardó, SCC). També promou i coordina activitats
directament i a través de comissions de treball. Recull i canalitza les inquietuds o
iniciatives dels pares i mares cap a l’escola a través de les institucions escolars. Els
pares també estem representats al Consell escolar per un membre de la junta i quatre
pares més, escollits per votació.

S’anima els pares a participar per fer una escola més gran i més variada. La junta es
reuneix de de forma habitual en trobades tancades, però també es duent a terme les
AMPA oberta que són reunions obertes a la participació de tothom qui vulgui.
Es comenta que la Junta controla les dades de les famílies i que qualsevol canvi o
sol·licitud d’alta de correu s’ha de demanar a juntaampa@angelsgarriga.net.
S’explica que l’existència d’un correu d’intercanvis que està funcionant molt bé.
S’exposa que la junta i la cooperativa elaboren els menús del menjador, que són
aprovats per la Generalitat.
4.2. Serveis de la Cooperativa-AMPA
La Cooperativa Escolar Guinardó, SCC, explica els serveis que actualment porten a
l’escola. Explica que ofereixen els serveis d’acollida de matí de 7.30 a 9h i de tarda de
16.30 a 18h, el servei de menjador i migdia, totes les activitats extraescolars,
l’acompanyament a piscina, les tardes de juny i el casal d’estiu.
Explica també que les activitats que fan els nens durant el migdia i diverses qüestions
practiques del menjador

4.3. Explicació de les comissions
Un membre de cada comissió fa una breu explicació del funcionament i les tasques
que es duen a terme a cadascuna d’elles.
*Colla Gegantera: s’informa de les activitats que es duen a terme (batucada amb
instruments professionals, participació en cercaviles i passejades de la geganta...)
S’anima activament a que hi hagin noves incorporacions.
*Camí Escolar: s’expliquen totes les actuacions que es van dur a terme durant el
curs passat per poder tenir el nostre camí escolar juntament amb l’escola Arc Iris i
l’escola bressol el Cargol. S’explica que, gràcies a tot aquest procés, s’ha aconseguit
donar visibilitat a les xarxes al solar del costat de l’escola. S’informa que la comissió
continuarà treballant en el tema del solar i en treballar el projecte de Francesco
Tonucci “la ciutat dels nens” a l’escola.
*Comissió Biblioteca: comenta que es una comissió petita que ajuda sobretot en
el manteniment dels llibres de l’escola i a la mestra encarregada de la biblioteca Marga
preparant records de les lectures pels nens.

*Comissió de Teatre: s’anima a pares i mares a participar. És una comissió de durada
curta, ja que fan l’obra després de la festa de Nadal al desembre, i és molt divertida.
*Comissió de l’Hort: expliquen que fan alguna trobada durant el curs per ajudar al
bon manteniment de l’hort de l’escola, ja sigui arrencant les males herbes o
qualsevol altre tasca de neteja o arranjament.
*Comissió d’Activitats de pares i mares: Aquesta comissió està desdoblada en tres
grups: un que s’encarrega del bon funcionament i organització del dia dels avis per
Sant Jordi; l’altre, de les xerrades gratuïtes que s’organitzen al vespre pels pares i
mares. Per decidir quines xerrades es fan, es passarà un llistat de les opcions perquè
els pares votin les que prefereixin i l’altra organitza a principi de curs una caminada
per donar la benvinguda a les famílies noves a l’escola i per fer pinya. Es comenta que
la caminada aquest any es farà el dia 13 de novembre i que pròximament es donaran
mes detalles del lloc i l’hora.
*Comissió de Festes: Expliquen que són els encarregats d’ajudar a l’escola i comprar
les begudes i gelats per la festa de fi de curs.
*Comissió d’Activistes: comenten els temes en que estan treballant: aconseguir un
institut públic pel barri. Es recorda que l’AMPA de l’escola es va fer AMPA insubmisa
perquè està en contra dels exàmens que es fan per conèixer el nivell escolar dels nens
de l’escola.
*Comissió de Comunicació: es recorda que la web de l’escola ha canviat i que
l’antiga ja no funciona. Es creu que amb la nova web, tots els continguts estan més
ordenats i s’explica on trobar el menú de menjador de l’escola. Es recorda que l’escola
disposa de Twitter, que està enllaçat directament a la web perquè tothom hi tingui
accés tingui o no compte a la xarxa social.
4.4. Votació i aprovació, si escau, de:
Acta de l’assemblea general ordinària del curs 2014-15. es fa recompte de vots amb el
següent resultat:
Sí: 38
No: 0
N/N: 1
S’aprova l’acta.
Informe ecònomic 2015-2016. es fa recompte de vots amb el següent resultat:

Sí: 41
No: 0
N/N: 0
S’aprova l’informe econòmic.
Quotes 2016-2017. es fa recompte de vots amb el següent resultat:
Sí: 35
No: 0
N/N: 6
S’aproven les quotes.
Nombre d’assistents: 42 persones + 9 membres de la Junta
4.5. Torn obert de preguntes
Una família pregunta si hi ha previst algun pressupost anual. La Junta explica que el
pressupost és la despesa del curs anterior i si una partida ha de ser més gran s'ha
d'aprovar en junta.

