ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DE L’AMPA CEIP PAU CASALS
Dijous, 23 de novembre de 2017
Ocupen la presidència Gemma Argelaga Odri amb DNI 46628497E en substitució de la
Presidenta Esther Sevilla Baqué 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.

Aprovació de l’acta anterior 22-06-17 (penjada a la web)
Informació de les comissions de l’AMPA
Informació econòmica AMPA i estat de comptes.
Informar del canvi d’equip directiu. Informar que s’està treballant el projecte de
convivència.
Informar demandes d’inversions de l’escola i decidir quines es prioritzen.
Informar sobre activitat de Drapaires
Votació respecte la jornada continuada
Precs i preguntes

ASSISTÈNCIA
Membres de la junta:
1. Anna Alonso
2. Gemma Argelaga
3. Judit Corominas

4. Jovita Guasp
5. Albert Rubí
6. Feli Escobar

I 4 pares/mares.
S’inicia la reunió de l’Assemblea General Ordinària el 23 de novembre de 2017 a les 21:15 hores,
amb 6 persones de la junta, 4 persones representant els alumnes de l’escola Pau Casals de
Vacarisses i, com a convidat, el Director de l’escola Joan Basiana formant un total de 11 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 22 de juny
de 2017 pendent de ser aprovada.
L’acta és aprovada sense cap esmena per unanimitat.
Acabat el punt 1 de l’ordre del dia, s’accepta modificar l’ordre del dia i tractar el punt 4 en primer lloc
en deferència a la presència del Director Joan Basiana.
4. INFORMAR DEL CANVI D’EQUIP DIRECTIU. INFORMAR QUE S’ESTÀ TREBALLANT EL PROJECTE DE
CONVIVÈNCIA

o Joan excusa la Núria i la Edith que no poden venir. En Joan mostra interès en millorar la relació
AMPA-escola, i agraeix la feina altruista que es fa a l’AMPA.
o Inicien procés adaptació al treball competencial, al cicle inicial “gaudir box”.
o Tema informàtica, s’està iniciant tema robòtica i programació, ja han fet alguna pràctica,
necessiten inversions.
o Tema lectura, s’ha iniciat la primera mitja hora a tots els cursos.
o Puntualitat, la gent està arribant més puntual, a vegades dol si algú arriba un pèl tard.
o Tema patis, s’ha tret el futbol de l’esbarjo perquè ocasionava molts conflictes, han davallat els
conflictes i s’està millorant en dinamitzar-ho i en fer alguna inversió de jocs...
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o Tema música s’ha iniciat una col·laboració amb l’Ajuntament i l’Escola de Música de tastet
d’instruments, han iniciat amb tercer i les primeres valoracions amb instruments de vent són
bones.
2. INFORMACIÓ DE LES COMISSIONS DE L’AMPA

o Menjador: la Feli exposa les dades dels infants que s’estan quedant a dinar.
A la reunió de la comissió menjador municipal les valoracions van ser bastant bones, es considera
que a l’haver estat absorbida per “futur” s’ha millorat la gestió del dia a dia, s’han reduït les
incidències de rebuts, hi ha hagut algun canvi de menú que s’ha avisat, hi ha hagut algun conflicte
més important que s’ha gestionat prou ràpid i adequadament... A final d’any s’acaba la concessió i
surt el servei a concurs, serà interessant de valorar si volem/podem influir en el plec de clàusules.
S’informa per sobre de les activitats noves, de seguir la dinàmica de no utilitzar pilota i futbol. S’ha
demanat a l’empresa que faciliti les activitats que es programen i ens han facilitat l’esquema
d’activitats setmanals. Es passarà a les famílies.
o Extraescolars
80 usuaris a Langeurop, s’explica les activitats generals, han fet canvis, retirant un llibre i fen
activitats més dinàmiques i s’envia informació de la programació a les famílies (tal i com se’ls va
demanar).
S’ha de valorar si es fa arribar una enquesta als usuaris de l’activitat.
Eina, 134 usuaris, amb una ratio 1-10, excepte a cuina o petit científic que hi ha menys
participants. A atletisme hi ha bastants nens aquest any, motivats amb sortir a córrer fora. Es fa
robòtica com a novetat aquest any, està funcionant un grup. Uns 70 infants fixes a matiners, es
farà un grup de matiners en anglès. S’envien les programacions via e-mail. No hi ha incidències
importants i les que hi ha es resolen ràpid.
Brainart, ens han enviat llistat d’infomació, hi ha 33 participants. Hi ha hagut un canvi de dia de
l’activitat per motius organitzatius.
Hi ha algun nen que disposa de SEP, Suport Especial Personalitzat en horari extraescolar.
o Sortides, ja es va fer la sortida de tardor.
Es valora fer activitat conjunta totes les escoles.
o Formació, s’explica que no s’ha rebut convocatòria i ens hem trobat la programació gairebé
acabada. S’ha demanat informació i han explicat que hi va haver un error en la convocatòria i no
s’ha fet l’enquesta a les famílies tal i com s’havia acordat.
Es fan en horaris i dies diferents per facilitar que hi pugui anar al màxim de gent.
o Tresoreria, hi ha més de 5000€ al compte, hi ha 122 families que paguen quota, encara algunes
sense identificar.
Es valora unificar la gestió amb escola per unificar el procés de matricula i AMPA
Ja s’ha rebut el primer pagament de al subvenció.
Despesa prevista d’invertir uns 5000€ en l’escola.
5. INFORMAR DEMANDES D’INVERSIONS DE L’ESCOLA I DECIDIR QUINES ES PRIORITZEN.

o Inversions proposades per la escola:
- Sonoritzacions en events de la escola
- Projecte sons del vent
- App per la gestió econòmica i comunicacions
- Canons projectors, pissarra digital, tauletes, ordinadors, mòbil per fotos.
- 2 robots
- Llibres, des de l’AMPA es considera que ja vam invertir bastant l’any passat
- Cortines per aula anglès
- Material psicomotricitat
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S’acorda que s’acabarà de decidir en junta.
o Hem demanat a l’Ajuntament les inversions realitzades a l’escola, s’informa a l’assemblea.
- Tema lavabos està pendent de fer una inversió forta.
- Previsió d’inversions en arbrat ( es considera que podríem triar arbres autòctons) i en ampliar
els WC de la pista.
6. INFORMAR SOBRE ACTIVITAT DE DRAPAIRES
La Fira de drapaires s’està organitzant en col·laboració amb l’escola Font de la Orpina, s’està
aconseguint fer un traspàs amb qui ho va portar l’any passat i que hi hagi continuïtat.
La idea és que els nens de 5e i 6e participen per vendre coses de segona mà, en col·laboració amb
l’entitat Drapaires, per recollir diners per una entitat solidaria.
7. VOTACIÓ RESPECTE LA JORNADA CONTINUADA
Jornada CONTINUADA, es vota per recollir la opinió dels pares respecte a la jornada intensiva a
l’estiu.

1 vot a favor
7 vots en contra
2 abstencions

8. PRECS I PREGUNTES
Es pregunta a direcció sobre el tema deures, s’està iniciant un procés de reflexionar i generar canvis.
Tema colònies de 6è, direcció comenta que el claustre no estava gaire a favor ja que les colònies
tenien un caire més lúdic que pedagògic. Es veu complicat d’incloure en el programa del curs.
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.
Gemma Argelaga
(en substitució de la Presidenta)

Anna Alonso
(en substitució de la secretària)
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