Assemblea general AMPA 21/06/2018
Ordre del dia
1. Pressupost
2. Estructura de l’AMPA
3. Activitats que s’han portat a terme
4. Què volem pel curs 2018-2019
5. Precs i preguntes
Assisteixen 12 persones i es tracten els següents temes:
1. Pressupost
La despesa executada aquest curs són 5842,10€ generant un superàvit d’uns 1.200€ que
es poden reinvertir a l’escola.
Observacions: en concepte de canguratge ha incrementat la despesa respecte anys
anteriors perquè s’han pagat els canguratges de les reunions. En canvi, s’ha estalviat
força en festes, especialment la de Nadal i fi de curs.
Hores d’ara s’han ingressat les quotes d’aproximadament la meitat de les famílies.
El saldo al Banc de Sabadell és de 10.201,38€
S’aprova l’estat de comptes.
Es proposa a les assistents de pensar en conceptes en que es pugui fer una despesa el
curs vinent. Sorgeix la proposta d’augmentar el pressupost de conferències.
2. Estructura de l’AMPA
Es nomena les diferents comissions de l’AMPA (falta + Carnestoltes) i es comenta que
els grups de uatsup han funcionat bé.
3. Activitats que s’han portat a terme
S’ha regularitzat la documentació de l’AMPA (Generalitat, Ajuntament, FAPAC i
hisenda). Part d’aquestes gestions s’han hagut de realitzar necessariament per gestoria.
El certificat digital ha tingut una tramitació complicada i es reprendrà la seva obtenció
al setembre.
S’ha canviat el disseny de l’equipament esportiu (xandall) i l’empresa que els elaborava:
Tres de deu. La selecció de disseny i empresa s’ha fet a través de diferents reunions
d’AMPA i de delegats i delegades. Està pendent de signar el document de compromís.
De moment Tres de deu no ha rebut gaires sol·licituds de xandalls, tot i que han estat
pocs dies a la venda. Prèviament es va enviar un burofax a l’antiga empresa (Corvis) per
notificar-los que finalitzava l’acord per a la comercialització del xandall. No hem rebut
resposta.

S’ha ampliat l’oferta d’activitats extraescolars pel curs 2018-2019 i s’ha canviat
d’empreses col·laboradores.
Una mare de l’escola va realitzar dos tallers d’ornamentació nadalenca (Reyes).
Unes 138 persones van assistir a la rua de Carnestoltes. La disfressa era de Roc Alabern
i del drac de la rotonda. Es van fer diversos tallers per elaborar la disfressa.
L’AMPA s’ha incorporat al Pla Educatiu d’Entorn (PEE). Hi participen diverses entitats
i també les AMPES de les escoles Marià Galí, Ponent i el Vallès. L’objectiu és sumar
esforços i rendibilitzar els recursos assistents. Es fan dues reunions anuals. Les tres
xerrades sobre educació de les emocions es van fer a través d’aquest PEE. Hi van
assistir famílies des de P3 a 6è. Va ser molt interessant. Es van recomanar diversos
llibres i mirarem de penjar aquesta informació a la web. L’AMPA es compromet a
explicar millor el funcionament del PEE a la propera assemblea general de l’AMPA.
La xerrada dels Mossos d’Esquadra va estar molt bé. Les dues xerrades sobre l’ús de les
drogues no van agradar tant. De cara al curs vinent es vol fer un sondeig de quines són
les hores més adequades per intentar incrementar l’assistència a les formacions. Es
convida les assistents a pensar en nous temes pel curs vinent.
S’està participant activament amb les altres AMPES federades a la FAPAC de Terrassa,
tant de primària com de secundària, per treballar conjuntament i fer pressió i comunicats
conjunts. Es vol començar fent un diagnòstic i propostes de millora sobre el
funcionament del menjador. Es va elaborar un document que es va enviar a la FAPAC,
que també és qui lidera aquesta plataforma. També han creat un grup de uatsup on
comparteixen experiència i responen qüestions.
També es va participar en la comissió de Camí escolar i s’han realitzat diverses
activitats: una enquesta sobre mobilitat, promoure l’accés alternatiu al cotxe a l’escola i
una penjada de cartells de sensibilització. Es va intentar organitzar una xerrada respecte
el tema però no es va trobar una data adequada.
4. Què volem pel curs 2018-2019
Reforçar les comissions i que funcionin autònomament, posant en comú les seves
activitats a la reunió mensual.
De cara al curs vinent la persona a qui correspon el càrrec de presidència es veu
obligada a renunciar al seu càrrec per motius personals. Això implica que caldrà fer una
modificació parcial de la junta i al setembre es proposarà el nomenament d’una altra
persona per a la presidència.
Es reflexiona sobre la decepció que crea manca d’assistència a les reunions i assemblees
i que cal trobar la manera que la gent participi. Es proposa preguntar a les famílies quina
hora seria la més adequada o fer totes les reunions amb canguratge. Potser es podria fer
una xerrada de sensibilització per a mobilitzar els pares. També es podria parlar amb
l’escola perquè el professorat donés un cop de mà per a promocionar la participació de
les famílies. També es proposa fer les reunions en algun lloc on la gent pugui berenar
mentre es fa la reunió. Podem aprofitar una de les enquestes que es posen a disposició a

la web familia-escola per tenir una idea de què passa. Es proposa fer la presentació del
llibre del Jaume Funes com a inauguració del curs.
També es vol millorar les xerrades a les famílies.
Mantenir el local de l’AMPA com espai per a totes les famílies. No és un espai per a
nens i nenes. Caldria buscar un lloc alternatiu per l’entitat que realitza els casalets i el
casal d’estiu perquè el seu material bloqueja el pas al material de l’AMPA. S’estudiarà
la millor manera que la sala de l’AMPA estigui a disposició de qui la necessiti i que
tothom es faci responsable de deixar-la de la mateixa manera que l’ha trobat. Ara s’està
utilitzant com a magatzem i valdria la pena trobar un espai a l’escola que poguéssim
utilitzar per allò que no necessitem habitualment. Seria interessant que hi hagués una
persona responsable de l’ús de la sala que tingués coneixement de qui la utilitza.
Es vol treballar amb l’escola per millorar la comunicació entre famílies i escoles, per
exemple costejant el canguratge de les reunions de classe. Es proposa que es parli amb
la Clàudia d’Òliba Blanca o bé es cerqui una empresa de canguratge que cobri per dia i
no per nen.
Mantenir la participació a la FAPAC.
Es pregunta a l’assemblea si vol proposar algun altre objectiu.
5. Precs i preguntes
La Comissió de menjador ha demanat que es faci arribar un tríptic amb la normativa de
funcionament del menjador a totes les famílies que tenen fills i filles al menjador.
També es demanarà que es lliuri el mes de setembre.
Es clou la reunió a les 20:00h

