ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DE L’AMPA CEIP PAU CASALS
Dijous, 16 de juny de 2016
Ocupen la presidència Esther Sevilla Baqué amb DNI 44984310J i la secretària Esther de
la Encarnación amb DNI 46627114L.
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprovació de l’acta anterior
Estat de comptes
Comissió de convivència
Informacions sobre el Servei de Menjador
Activitats Extraescolars 2016-2017
Informacions Consells (Escolar i CEM)
Valoracions diferents comissions i Festa Familiar
Canvis a la Junta curs 2016-2017
Precs i preguntes

ASSISTÈNCIA
Membres de la junta:
1. Anna Alonso
2. Laia Bordas
3. Judit Corominas
4. Esther de la Encarnación
5. Feli Escobar

6.
7.
8.
9.
10.

Montse Moreno
Albert Rubí
Silvia Sánchez
Esther Sevilla
Feli Trujillo

I 4 pares/mares, a més a més d’un representant d’Eina i un de Langeurop.
S’inicia la reunió de l’Assemblea General Ordinària el 16 de juny de 2016 a les 21:15 hores, amb 10
persones de la junta, 4 persones representant els alumnes de l’escola Pau Casals de Vacarisses i 2
convidats de les empreses d’extraescolars, formant un total de 16 assistents.
L’assemblea té lloc a una aula de l’escola Pau Casals.
Es proposa un canvi en els punts de l’ordre del dia per tal de tractar el punt “5. Activitats 2016-2017”
en tercer lloc i continuar després amb la resta de punts i s’aprova.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
Tal i com es va informar en la convocatòria de l’assemblea, a la pàgina web de l’AMPA hi ha
disponible una còpia de l’acta de la reunió de l’Assemblea General Ordinària celebrada el 25 de febrer
de 2016 pendent de ser aprovada.
L’acta és aprovada sense cap esmena per unanimitat.
2. ESTAT DE COMPTES
Queden pendents algunes despeses: Formació de pares enllaç, Escola de pares i mares, Partida de
refugiats, Pressupost escola (ja l’han passat per un valor d’uns 2900€).
Romanent d’uns 600€.
S’explica que hisenda ens va fer un requeriment per unes factures que es van passar a nom de
l’AMPA (Organitza-viatge 6è-, projectors i factures llibres de text de l’escola).
5. EXTRAESCOLAR 2016-2017
LANGEUROP:
Explica que estan al Pau Casals des de 2006.
No és reforç de l’escola, sinó que és un altre currículum. L’objectiu es aprenentatge integral. Balanç
entre didàctic-lúdic. Es pot dividir en 3 etapes que van des del primer contacte amb la llengua fins a
l’aprofundiment.
Continuïtat amb l’institut.
Es demanen el número d’alumnes. Són uns 6 aprox.
EINA:
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Fan activitats lúdiques i socioeducatives. Són un equip de 6 persones sense centre assignat que
coordinen i supervisen els diferents centres.
Aquest serà el 4t curs que gestionen les del Pau Casals.
Matiners: actualment hi ha 6 monitors
Escola Esportiva: participen a la lliga escolar (als nens els motiva més si hi ha una competició).
Actualment equip d’handbol i de bàsquet.
Multiesport: tastet d’esports per acabar de definir. Possibilitat de fer competició. El Consell Esportiu ho
organitza i es fa més fàcil.
Juga i aprèn: diferents activitats que es fan a l’espai de l’escola. Es busquen monitors del propi
territori.
Comencen el 3 d’octubre (excepte matiners). Oferiran casalet al setembre per fer activitats fins que
comencin les extraescolars.
Espai de lleure: activitats diferents cada dia per aquells nens que no tenen cap preferència. Variades i
alternades en diferents dies de la setmana.
3. COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA
A la darrera assemblea es va presentar un document per presentar al CE amb diferents casos
anònims.
La darrera comissió de convivència no es va convocar.
No es té resposta i s’ha demanat que es convoqui des de l’ajuntament.
L’AMPA va decidir anar a parlar amb inspecció perquè hi havia un grup classe amb bastants
problemes, la comissió no avançava i hi havia una mena de bloqueig.
Actualment el claustre està dividit i en certa manera es culpa a l’AMPA dels seus desacords.
Han sol·licitat que l’AMPA demani disculpes al CE.
Hem preparat un text per entregar al CE, signat per tots els membres de l’AMPA, que es llegeix
durant l’assemblea.
El text està estructurat en dues parts: a la primera s’explica la missió de l’AMPA i el caràcter de
representants de tots els membres i la segona se centra en explicar el procés que ha seguit la
comissió de convivència i la creació del document que es va presentar.
També s’explica que des de l’escola constantment demanen que es desvetllin els noms de les
famílies afectades.
Es debat sobre si l’escrit serà ben rebut pel CE.
S’explica també que el claustre s’ha ofès per haver ofert formació a l’equip de Mestres.
4. INFORMACIONS SOBRE MENJADOR
Hi ha hagut molts incidents i diferents reunions de comissió extraordinàries.
L’ajuntament ha concedit la pròrroga a l’empresa un any més.
Els han donat un premi al Compromís i la Sostenibilitat. Van demanar per gravar una entrevista a
l’escola. L’AMPA no es va oposar, però no van demanar permís al centre.
Darrer incident: un monitor va tenir una actitud una mica violenta amb alguns nens. Sembla que una
família ha denunciat el cas.
Es comenta que continuem amb la mateixa dinàmica de parlar les coses i no avançar en els
temes.
6. INFORMACIONS CONSELLS (CE I CEM)
CE: s’ha explicat la incidència en el punt de la convivència.
CEM: un punt destacat és que hi va haver 4 alumnes que van quedar fora del Pau Casals. Finalment
el grup de P3 quedarà amb 27 nens.
A Font de l’Orpina estan iniciant un projecte camins de l’escola per fer fàcil que els nens puguin anar
a l’escola d’una manera més guiada i acompanyada per pares voluntaris.
També estan iniciant un canvi en la composició i el funcionament del CEM.
Inspecció també s’involucrarà.
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7. VALORACIONS DIFERENTS COMISSIONS I FESTA FAMILIAR
Formació de pares i mares: la valoració és molt bona. Les subvencionades eren de nivell.
Pares enllaç: valoració molt positiva. Es comenta que també s’han obert al IES i a Font de l’Orpina.
Es farà una formació amb les tres AMPAS conjuntament. Sembla que ha millorat la dinàmica dins
dels grups i els pares ja gestionen millor el tema dels grups. Es proposa fer-ho de cara al setembre.
Sortides: S’han organitzat 3 sortides amb força èxit.
Festa Familiar: Es va tirar el temps al damunt però va sortir prou bé i la línia de fer una festa
participativa es va continuar. Es valora positivament les demostracions de les extraescolars. També
es valora positivament la col·laboració activa de la biblioteca, l’escola de música, el casal, etc.
Semblava que hi havia poca participació però en canvi a l’hora de sopar es van vendre 170 tiquets.
Tornar a insistir en que la Sònia demani les taules i les cadires a la brigada.
Es comenta que és molt trist que no hi hagi participació de l’escola (equip de Mestres i equip directiu).
8. CANVIS A LA JUNTA (CURS 2016-2017)
Canvis a extraescolars.
Es necessita reforç a menjador i a la Festa Familiar.
Espai familiar i convivència és una sola comissió.
Comunicació i web: es proposa fer un tríptic per fer-nos més visibles.
Es debat sobre diferents maneres de fer les assemblees per aconseguir més assistència.
Potser un format més participatiu en horari de tarda, canguratge i pica-pica.
9. PRECS I PREGUNTES

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, a les 23.30h es clou l’Assemblea General Extraordinària
de la qual s’aixeca l’acta i és signada per la presidenta i la secretària.

Esther Sevilla
Presidenta

Esther de la Encarnación
Secretària
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