ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’AMPA CEIP PAU CASALS
DIJOUS 28 DE JUNY DE 2018

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta anterior (23-11-17)
2. Activitats Extraescolars curs 2018-2019
3. Estat de comptes
4. Informacions sobre el Servei de Menjador
5. Informacions Consells (Escolar i CEM)
6. Valoració diferents comissions i Festa Familiar
7. Canvis a la Junta curs 2018-2019
8. Precs i preguntes
Assistents:
Membres de la Junta: Anna Alonso, Esther Sevilla, Feli Escobar, Anna Rodríguez, Albert Picas
i Judith Corominas.
6 pares i mares
2 representants extraescolars: Eina, Codelearn i Innovamat
1_Aprovació Acta
Acta de l’última assemblea, penjada a la web, si no hi ha esmenes es dona per aprovada.
2_Extraescolars
Eina
A extraescolars es mantenen les activitats, lleure educatiu.
Acollida matinal fixe o esporàdic. La info a la web de l’Eina amb tot el treball pedagògic.
Escola esportiva i jugar i aprèn (lleure educatiu). La mirada per anar amb línia amb el
projecte educatiu, que sigui variat segons les edats, lúdiques, motivadores i amb valors.
El personal s’intenta que sigui de Vacarisses o vinculat amb l’esplai. Amb un mateix any, els
monitors poden canviar perquè els hi surt oportunitats laborals relacionats amb la seva
formació principal.
Mon Dance, expressió del ball contemporani, aeròbic, air dance. Incloure el gènere masculí,
i la coeducació. Es treballa en tots els tallers però en aquest especialment.

La robòtica de primària els divendres.
Discovery TIC: Amb Codelearn, treballen amb ells per l’altre taller dels més petits.
Espai de lleure: activitats diferents en cada setmana, de forma rotativa, esporàdic o fixe. Des
de P3 a 6è.
La vessant esportiva: handbol, futbol sala, atletisme (3r any). Consell esportiu escolar,
opcional i recomanat. Hàbits saludables, i compartir i interactuar la pròpia progressió en les
competicions.
Inscripcions on-line ja obertes, renovables cada any, fins el 25 de juliol.
Activitats@einacooperativa.com
Al setembre que hi ha una reunió informativa s’haurà de demanar l’explicació de la robòtica
(la Roser).
La ratio és de 12 nens x 1 robot
Es demana que arribi la informació de robòtica a totes les famílies. Que faran arribar un pdf
informatiu.
Es demana saber com es farà l’anglès, es farà a migdia. La setmana vinent hi ha la reunió, i
via enllaços s’informarà.
El preu puja 1 euro respecte el curs passat.
Anglès
4 empreses que ens reunirem: fiatc, monidiomes, kid and us, eina.
Es parla que kid és car, però s’ha de valorar el cost i l’oferta.
Easyway no ens podien atendre (estan a Font de l’Orpina i Institut)
Explorium
L’Andreu arriba amb l’àbac, busca eines pedagògiques amb Explorium, per fomentar les
matemàtiques.
L’extraescolar el desenvolupen Explorium però el contingut el porta Innovamat.
Abans eren Brain Art per potenciar la lògica matemàtica. S’han expandit i creen Explorium i
Innovamat.

Treballen els reptes matemàtics. No està focalitzat en el càlcul com es feia en l’àbac. Feien
commont que també fonamentaven.
De P3 a P5 Petits Exploradors: matemàtica, robòtica i inventors. Activitats diferents.
Monitors del lleure. Vessant tècnica i educativa. Pensament més lògico matemàtic.
Maria Vázquez, el nou contacte (Andreu no)
Els usuaris no han rebut informes personals. Només informes trimestrals genèrics (alguns no
han arribat)
Plataforma on-line on estaran totes les activitats del trimestre i un reportatge de cada classe
(timeline). Desenvolupada pel curs vinent i s’informarà a les famílies usuàries.
Inscripcions encara no estan obertes. Promocionar una mica més l’activitat per les famílies.
Difusió per l’activitat del curs vinent.
3_Estat de comptes
Festa familiar
Inversió a l’escola, 4.000 euros
Apps per poder fer tràmits i pagaments
Invertit en un taller, en ordinadors, material de psicomotricitat, sonoritzacions dels actes
(700 euros), 280 euros de sonorització, robòtica, tallers. Manteniment sons del vent (200
euros guardats)
(L’escola està molt oberta a canvis, molt col·laboratius, i més reunions, intercanvi, han
col·laborat amb la festa familiar, l’escola ha dit quines són les seves prioritats)
Quota Ampa es comenta com fer-ho en els rebut habituals que passa l’escola. Hi ha algun
problema per resoldre el tema comptable com es faria. S’ha d’aconseguir que les famílies
paguin la quota.
4_Consell escolar i CEM
Dates curs 18-19
12 SET INICI, 3 DIES ADAPTACIÓ
DEL 22 DE AL 7 GENER, vacances de Nadal

13 AL 22 ABRIL, setmana santa
Del 10 al 21 de juny, jornada reduïda
Festius.....
Dies de lliure disposició 2/11, 2/12, 4/3, 28/5
Plantilla estable, el 15 de juliol nomenaments
Proves diagnòstiques a 3r, han anat molt bé.
Proves de competències a 6è
30’ comprensió lectora
L’any vinent treballaran per franges d’aprenentatge, no hi haurà les assignatures com les
coneixem. Faran projectes vinculats al medi social i natural. Es mantenen anglès, educació
física i competència digital, com assignatures.
Es necessita inversió i comunicació clarificadora amb les famílies.
(demandes dels pares, les portes de l’escola cal que s’obri abans, 5’, plou i no s’obre abans.
A les 9 s’hauria de començar les classes.)
Tema de deixar nens amb el cotxe.
5_Menjador
Resultat Concurs Públic: Empresa Futur Just
Noves condicions:
Preu àpat usuari permanent: 5.95€
Preu àpat usuari esporàdic: 6.53€
Cobrament rebuts a mes vençut
Descomptes per germans: 3%
Aigua embotellada
Aliments de certificació ecològica
100% dels aliments frescos i de temporada
Pa artesanal
Aportació d’una peça de fruita setmanal pels usuaris fixes per esmorzar

6. Valoració diferents comissions i Festa Familiar
Es valora positivament la sortida nocturna a la Torrota, i així com l’organització de la festa fi
de curs.
7_Canvis a la Junta
Presidenta
Vicepresidenta
Tresoreria
Secretària
Comissions
Menjador
Festa familiar
Sortides
Xandalls
Informació web
Difusió
Extraescolars
Convivència
i Espai families

Esther Sevilla
Gemma Argelaga
Anna Alonso
Judith Corominas

Esther Sevilla CAL REFORÇ
Gemma Argelaga i Albert Rubí
Ignasi Ribas CAL PERSONA
Laia Bordas
Ignasi Ribas CAL PERSONA
Judith Corominas
CAL PERSONA
Gemma Argelaga, Jovita Guasp, Feli Escobar,
Albert Picas, Anna Rodríguez

6_Precs i preguntes
Pregunta: descompte per fill encara que sigui en un altre centre (el cuc).
Es tanca la sessions sense veure alguns punts en profunditat.

Esther Sevilla
Presidenta

Judith Corominas
Secretària

