Acta de la Junta
Dia: 20 -06 - 2018
Hora: 21 h
Assistents:
Membres de la Junta: Marta G, Eva G, Marta S, Noemi, Maria i Eli. Excusen la seva
presència Montse, Núria i Eva L.
David Andrés (Pare de P4).
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Inscripcions dins del termini. Revisió propostes enviades per les famílies.
Extraescolar.
Funcionament de la presa de decisions a la junta i el nostre paper al consell escolar.
Plaques solars.
Festa de fi de curs.
Participació festes d’Horta pels partits de Futbol.
Valoració de les dinàmiques a les reunions de pares.
Protecció de dades.
Certificat electrònic d’AMPA.
Domini Àngels Garriga.

Desenvolupament de la sessió

S’inicia la sessió amb el primer punt del dia.
1. Inscripcions dins del termini. Revisió propostes enviades per les famílies.
Les inscripcions fora de termini són una problemàtica reiterativa i molt freqüents en les
reunions de classe tan de final de curs com d’inici de curs. Això també passa amb les
inscripcions als serveis ofert per la Cooperativa, especialment al servei de menjador.
A través del correu setmanal s’ha fet extensiva aquesta problemàtica a la resta de famílies de
l’escola i se’ls ha demanat que facin propostes sobre com ho podríem gestionar millor. Hem
rebut un parell de respostes en que s’apunta la possibilitat de poder comprovar si s’ha dut a
terme la inscripció o rebre una confirmació al correu electrònic.

Com a junta consensuem aplicar les següents mesures de cara al curs vinent:
-

-

Informar els pares que ja no existirà la possibilitat d’apuntar-se als serveis de la
cooperativa fora de termini. Pensem sobretot en el menjador i les acollides a les
reunions de pares. Si algú vol fer algun canvi, un cop començat el curs s’haurà de
parlar directament amb la cooperativa.
Les inscripcions a serveis de la cooperativa es faran arribar a les famílies amb un correu
electrònic únicament amb aquesta informació i molt clar en el assumpte.
Al web de l’escola hi haurà també un enllaç en un lloc molt visible durant tot el termini
d’inscripció, on constarà el dia en que es tancarà el formulari.
Els formularis es tancaran en la data de finalització de les inscripcions.

2. Extraescolars.
Repassem els resultats de l’enquesta de satisfacció duta a terme en finalitzar el curs.
Totes les famílies que han opinat consideren que la durada de l’activitat és l’apropiada i també
valoren positivament que els infants pugin berenar abans de començar.
Món d’esports (6 opinions):Els pares valoren positivament el nivell d’aprofitament, els infants
participants també fan una valoració positiva i els monitors són ben valorats. Pel que fa a les
portes obertes es podrien plantejar activitats per estacions on es vegin els diferents esports
practicats (a final de curs han estat així i són més profitoses) i es suggereix que els dies de pluja
es podria intentar fer alguna activitat “indoor” al menjador.
Futbol (1 opinió): Valoració és positiva en tots els aspectes.
Escacs (2opinions): Les valoracions per part dels pares i els infants són positives i el monitor és
ben molt ben valorat. Tenen intenció de repetir el curs vinent.
Circ (9 opinions): Les valoracions per part dels pares i dels infants són molt positives.
Comentaris explicitats de felicitació als monitors. Les portes obertes són molt ben valorades.
Es planteja que potser només amb un cop l’any n’hi hauria prou. Una família demanar si seria
possible rebre un retorn de l’aprofitament que en fa cada infant.
Play in English (6 opinions): Les valoracions per part dels pares i els nens són positives. Els
monitors són ben valorats. Pel que fa a les portes obertes tres famílies plantegen si és
necessari fer-ne i altres que no calen dues sessions de portes obertes l’any, que amb una n’hi
hauria prou.

Per al curs vinent un cop acabat els termini d’inscripció hi ha confirmades les activitats de circ
(plena i amb la possibilitat de obrir un altre grup en un altre dia), Món d’esports, Escacs, Futbol
(a partir de 3r de forma conjunta amb Pit Roig, com el darrer curs) i Play in English. Teatre va
una mica just d’inscripcions i es valorarà al setembre com queda i la nova proposta per
aquesta curs Rellisca la pista, no es podrà dur a terme per manca d’inscrits.

3. Funcionament de la presa de decisions.
Arrel dels canvis introduïts en la metodologia de l’activitat de piscina (més presencia de jocs i
formes jugades en les sessions) hem rebut queixes d’algunes famílies, que no estan d’acord en
aquests canvis metodològics.
Com a junta pensem que si el Club Natació Catalunya té un mètode educatiu i l’escola hi
confia, nosaltres també. Pel que fa als canvis que no són ben vistos per algunes famílies
pensem que si l’escola hi està d’acord nosaltres no ens hi oposarem.
Valorem també que el malestar que hi ha hagut aquest any al voltant de l’activitat de piscina,
especialment entre el grup de P4, és conseqüència de la voluntat de protegir massa els nostres
fills.
Valorem positivament que les queixes o propostes que es porten per part dels pares al Consell
fossin a les classes implicades en la petició, si no pot ser estem parlant d’una opinió minoritària
i no representativa. Aquest tema es comentarà al Consell.

4. Plaques solars.
S’ha contactat amb una empresa de la que no tenim resposta. El David ens comenta que
potser podríem pensar/buscar una cooperativa energètica a veure si seria possible establir
algun tipus de col·laboració que pogués ser avantatjosa per a totes dues parts.
Parlarem amb l’escola per tal que parlin amb el consorci a veure si hi hauria alguna opció.

5. Festa de Fi de curs.
Confirmem que tot està preparat que la comissió de festes s’ha pogut organitzar en torns per
poder atendre la barra i gaudir de la festa i la organització per a la neteja posterior.
Recordem que demà al matí cal reserva un lloc d’aparcament per al Noe Rivas per facilitar-li
l’accés a l’escola.

6. Participació a les festes d’Horta pels partits de Futbol.
Enviarem un correu als pares de les classes de 5è i 6è per si hi volen participar.

7. Valoració de les dinàmiques a les reunions de pares.
Valorem molt positivament les dinàmiques fetes, a algunes classes han funcionat millor que a
les altres. Ens agradaria que tota la reunió fos més dinàmica i diferent de la de principi de curs i

que s'expliqués més com està el grup classe. Ens hauria agradat que no es tallés el fil
conductor de la dinàmica perquè va ser: dinàmica primer part; “classe magistral” segona part.
Ens plantegem la possibilitat de modificar el format tradicional de l’assemblea de principi de
curs per alguna cosa més activa.

8. Protecció de dades.
S’està consultant a una empresa especialitzada quines implicacions te per a nosaltres el canvi
en la normativa.

9. Certificat electrònic d’AMPA
Com a AMPA necessitem un certificat electrònic per fer tots els tràmits, aquest certificat ha
d’anar a nom de la persona que en cada moment exerceixi el càrrec de presidenta. Decidim
que s’iniciaran els tràmits per obtenir el que ofereix la Generalitat (IdCAt) perquè és gratuït, té
més durada i permet fer tràmits amb els Ajuntaments de Catalunya, la Generalitat i alguns
organismes de l’estat. Valorem que aquest ens és suficient.

10. Domini Àngels Garriga.
Hem rebut el correu d’un antic pare de l’escola que ens informava que novament li han cobrat
el domini de l’escola. Fa un temps creiem haver resolt aquesta problemàtica però es veu que
no ha estat així . Parlarem amb l’escola perquè ho resolgui definitivament.

