ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DE L’AMPA CEIP PAU CASALS
Dijous, 27 d’octubre de 2016
Ocupen la presidència Esther Sevilla Baqué amb DNI 44984310J i Anna Alonso amb DNI
45479147M en substitució de la secretària Esther de la Encarnación.
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aprovació de l’acta anterior
Aprovació nova junta
Presentació comissions
Estat de comptes
Compte de 6è
Extraescolars
Menjador
Marató TV3
Informació sobre Jornada Continuada
Recull propostes horaris reunions
Precs i preguntes

ASSISTÈNCIA
Membres de la junta:
1. Anna Alonso
2. Gemma Argelaga
3. Laia Bordas
4. Sònia Carballo
5. Judit Corominas

6.
7.
8.
9.

Feli Escobar
Albert Rubí
Esther Sevilla
Feli Trujillo

I 13 pares/mares.
S’inicia la reunió de l’Assemblea General Ordinària el 27 d’octubre de 2016 a les 21:15 hores, amb 9
persones de la junta, 13 persones representant els alumnes de l’escola Pau Casals de Vacarisses,
formant un total de 22 assistents.
L’assemblea té lloc a una aula de l’escola Pau Casals.

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 16 de juny
de 2016 pendent de ser aprovada.
L’acta és aprovada sense cap esmena per unanimitat.
2. APROVACIÓ NOVA JUNTA
S’aprova la nova junta. S’explica que cal reforçar les comissions de menjador, sobretot, i de la festa
familiar. Surt una voluntària per la comissió de menjador que durant 3 anys té disponibilitat.
3. PRESENTACIÓ COMISSIONS
Pares Enllaç:
S’està estudiant poder contactar per telèfon per temes d’emergències. S’està pendent d’una formació
a nivell municipal (tipus gestió: conflictes, grups… i de prevenció)
Formació per a les famílies:
Reunió que s’ha fet aquesta setmana per fer la valoració i va ser positiva. Es va aconseguir un espai
únic i va anar molt bé i es creu que va afavorir l’assistència, a més de la difusió que per pares enllaç
ha funcionat moltíssim. Assistència d’unes 30-35 persones per formació.
També els horaris i els canguratges han estat valorats positivament. Aquest any també s’oferirà
el canguratge.
Es presenten els pressupostos. Es tornarà a presentar l’enquesta per les formacions de la propera
temporada.
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Espais Can Baldufa. La Biblioteca s’ha afegit a fi de facilitar tota la bibliografia i treballar
conjuntament, creant maletes amb materials que es treballin.
Comissió sortides:
Es fan 3 a l’any i demanen que tornem a fer-les en diumenge.
4. ESTAT DE COMPTES
S’informa del saldo disponible a dia 18 d’octubre i és fa l’apunt que es un saldo molt superior al
desitjable.
Tenim a dia 18 d’octubre 103 socis que s’espera que augmenti als 120 però ja de manera pausada.
N’hi ha hagut tants pel començament de les extraescolars i la necessitat de ser soci per ser usuari.
S’exposa que tenim una previsió d’inversió d’uns 4700 € a l’escola, superior al d’altres anys ja que el
curs anterior no es va invertir tot el desitjat per falta de petició per part de l’escola. Encara volem
aportar més perquè creiem que el saldo ho permetrà.
Sonorització sta cecilia: 325 €
Biblioteca: 600 €
Taller setmana cultural: 1200 €
Minicadena Ed.Fisica: 125 €
Estanteries Anglès: 250 €
Sonorització festival 6è: 450 €
Cantata 2on: 25 €
Terra horts: 220 € (Infantil)

5. COMPTE DE 6È
S’aprova fer-lo servir.
Surt la pregunta de com ha quedat el tema de l’acompanyament dels professor a les colònies de 6è.
Es parla de saltar-nos l’equip directiu i anar directament al cicle. Deriva en que s’hauria de fer difusió
per posar-ho en l’enquesta de l’escola. I que es millor que no saltar-se l’equip directiu.

6. EXTRAESCOLARS
Proposta d’activitats al migdia. La primera que s’ofereix és la d’escacs que la gestionarà Eina.
Proposta també d’Àbac. És difícil engegar-la i més amb el curs encetat. Es demana una llista de
pares i la llista hi és. Passarà noms i cognoms. Es posa l’exemple de l’activitat de cuina que van fer
molt rebombori i es va buscar el monitor de cuina i al final no van arribar les inscripcions.
També surt la inquietud d’una mare que no vol que a la seva filla se l’etiqueti i que no s’ha entès amb
Eina pel tema vetlladora i continuïtat a l’activitat. La mare no està conforme que només amb un parell
de dies es determini que la seva filla no pot fer l’activitat si no es amb vetlladora ja que als casals
d’estiu l’Ajuntament així ho va determinar. No és per un tema econòmic sinó perquè creu que no se
l’està ajudant. La disputa comença perquè la mare no va entendre un missatge d’Eina dient que podia
assistir a l’activitat.
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7. MENJADOR
+Mes ara forma part de la Fundació Futur
Una mare de P4 es queixa que l’informe del menjador no quadra amb el que li explica el nen. Se la
convida a parlar directament amb l’Isa i monitora i que com que formarà part de la comissió també
tindrà accés a més informació.
Es fa l’apunt que van trobar que falta neteja.
8. M ARATÓ TV3
Van demanar a totes les AMPAs fer-se càrrec de la tómbola. Es fa la crida perquè qui conegui
empreses que puguin aportar regals i personal per embolicar regals i estar el dia col·laborant.
9. INFORMACIÓ SOBRE JORNADA CONTINUADA
Arrel d’una nova consulta per algun grup de WhatsApp s’exposa aquest tema a l’assemblea. Es fa un
resum del que ha estat passant fins a dia d’avui.
2011-2012
S’explica que el si que es va votar va ser per encetar l’estudi si pedagògicament era beneficiós pels
infants.
L’AMPA es va assabentar per un CEM que direcció va presentar un projecte. Inspecció ho va rebutjar
perquè ho va fer direcció sense consultar amb ningú més.
2014
Es crea la comissió i és molt nombrosa os es va decidir aportar documentació i estudis envers la
continuada. Està parada.
10. RECULL PROPOSTES HORARIS REUNIONS
S’han recollit noves inquietuds envers els horaris de les reunions d’inici de curs i que a p3 es van
sentir una mica com a “rajatabla”. Sensació d’entrar en una institució en comptes d’una comunitat
educativa. Rebuda molt hostil.
Que l’escola l’ensenyin els nens és molt innovadora. I s’esperava una altra actitud, ja que el pares de
P3 no coneixien el projecte i esperaven a la reunió una explicació del projecte. No la van trobar. No
s’han trobat ni ben rebuts ni acollits.
Deriva en la problemàtica de comunicació de l’AMPAamb l’equip directiu de l’escola.
11. PRECS I PREGUNTES
Mirar d’avançar amb el tema d’entrades i sortides ja que és una mica caòtic encara que ha millorat
una mica el fet que 4rt., 5è i 6è surtin per la marquesina.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, a les 23.45h 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

Anna Alonso
(en substitució de la secretària)
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