
 
 
 

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
  

Lloc: Escola dels Encants 

Dia: 25 d’octubre de 2011 

Hora: 19:15 hores 

  

Legalment convocats per a l’assemblea general ordinària de l’AMPA de l’Escola dels 

Encants, es reuneixen 60 famílies sòcies (quòrum de participació del 49,18 per cent). 

Obre la sessió el president, Josep Maria Soro, que agraeix l’assistència dels presents i 

felicita els associats per l’alt nivell d’implicació en totes les activitats. Igualment es 

congratula de l’alt percentatge d’associats. Un 87,14 per cent de les famílies de l’escola 

s’han donat d’alta com a sòcies de l’AMPA. A més, un 68 per cent d’aquests socis i un 

59 per cent del conjunt de les famílies de l’escola formen part d’alguna de les deu 

comissions de l’associació. Es passa al primer punt de l’ordre del dia. 

  

1-Ratificació-aprovació de l’acta de l’assemblea anterior: en no haver cap esmena, 

es  procedeix a aprovar-la per unanimitat. 

 

2-Últimes negociacions per a la construcció de l’edifici definitiu: El president 

recorda que d’acord amb la previsió de l’anterior equip de govern municipal –feta tot 

just després de l’aprovació del PMEiMU que reserva el solar on s’ha de construir 

l’edifici definitiu-, l’ajuntament hauria de comprar la parcel·la de la cantonada entre 

Cartagena i Consell de Cent al mes d’octubre, per poder-la agregar a una altra que ja és 

propietat del municipi i cedir-la posteriorment a la Generalitat. Diu però que el canvi de 

govern municipal ha obert la porta a un altre possible escenari. Detalla que tot just 

constituit l’ajuntament, en ple mes de juliol, la directora de l’escola, Agnès Barba, i ell 

mateix es van reunir amb el nou regidor del Districte i d’Educació, Gerard Ardanuy, 

que va explicar que donada la precària situació econòmica de la Generalitat, 

l'ajuntament vol oferir al govern català la possibilitat que sigui el municipi el que es faci 



càrrec de la construcció dels tres o quatre equipaments de la ciutat que es considerin 

prioritaris. Seria BIMSA qui construiria les escoles i després les cediria al departament 

d'Ensenyament, que a través d'un conveni retornaria més endavant a l'ajuntament els 

diners invertits. Si l’Escola dels Encants fos una de les prioritats, el solar on ha d’anar 

l’edifici no es compraria abans de finalitzar l’octubre (com s’havia compromès 

l’anterior equip de govern) sinò quan l’operació es poguès posar en marxa. A mitjans 

del mes de setembre, la directora de l’escola i el president de l’AMPA també es van 

entrevistar amb el regidor del grup municipal del PP Eduardo Bolaños, que va afirmar 

que la construcció de l’edifici definitiu és una prioritat que hauria de passar per davant 

d’altres actuacions que no són tan urgents. El president de l’AMPA demana la 

confiança dels associats per continuar amb els contactes amb les altres forces polítiques 

amb representació a l’ajuntament i es compromet a traslladar la informació de la nova 

reunió que ja ha estat sol·licitada al regidor de Districte i d’Educació perquè aclareixi 

els plans de futur del consistori respecte a aquesta qüestió. En Josep Maria Soro també 

aprofita per explicar el recent incident que s’ha produit per la caiguda d’un fragment de 

coberta d’una nau veïna al pati de l’escola.  Informa que conjuntament amb la direcció 

de l’escola s’ha instat el Consorci d’Educació i el Districte de l’Eixample a buscar una 

solució que garanteixi la seguretat de la comunitat educactiva. Diu que s’ha proposat a 

aquestes administracions la instal·lació d’una xarxa que impedeixi la caiguda de cap 

més fragment de coberta, ja sigui per un trencament o empesa per un hipotètic cop de 

vent. De la mateixa manera, es treballarà per mirar d’acabar amb els problemes 

higiènico-sanitaris i de seguretat que ocasiona la presència de naus abandonades al 

voltant de l’escola. 

 

3-Informació sobre l’impacte de les retallades en el dia a dia de l’escola: La 

representant de l’AMPA al Consell Escolar, Anna Gou, explica l’abast de les retallades, 

que entre altres coses han deixat en suspens la construcció de l’edifici definitiu, han 

provocat que el pressupost anual que aprova el departament d’Ensenyament per a 

l’escola s’hagi vist reduit un 15 per cent en dos anys i han comportat que no es 

cobreixin les baixes de TEI. L’Anna Gou també explica que el departament ha reduit les 

beques menjador, ha suprimit la subvenció que rebien les famílies per a l’acollida 

matinal, i molt probablement eliminarà també les ajudes per a les extraescolars i les 

escoles obertes al juliol –veure més informació en document adjunt-. 



4-Aprovació del balanç econòmic del curs 2010-11: El tresorer, Marc Palau, informa 

que un cop tancat l’exercici econòmic a 31 d’agost (com marquen els Estatuts), les 

despeses pugen a 5.875,99 euros i els ingressos a 9.708,35, la qual cosa deixa un saldo 

positiu de 3.832,36 euros. Es decideix transferir aquesta quantitat als pressupostos del 

curs 2011-12. S’aprova per unanimitat. 

 

5-Aprovació de les activitats de les diferents comissions: L’Anna Vilanova explica 

que la comissió de Biblioteca vol fer inventari del material existent i ordenar-lo amb 

criteri, establir acords de vinculació amb altres biblioteques, organitzar exposicions i 

activitats, fer recomanacions a les famílies i habilitar un servei de prèstec. La Montse 

Caballé informa que la comissió d’Extraescolars farà un seguiment de les activitats de 

piscina i anglès que s’han ofertat aquest curs (amb la programació també d’una jornada 

de portes ofertes per a pares i mares) i de l’acollida matinal i de tarda. També es 

plantegen organitzar sessions puntuals de noves activitats per veure quina acollida tenen 

i estudiar si es poden programar de forma estable i regular. En David Orteza fa un repàs 

a les característiques i els objectius de la comissió de Recerca i Innovació. Diu que 

treballaran en la recerca de possibles fonts de finançament per tirar endavant projectes 

que conjuntament amb la direcció de l’escola es considerin interessants des del punt de 

vista pedagògic. També buscaran reconeixement a la feina feta a travès de premis o 

subvencions, i donaran suport als projectes de Nicaragua i ARCE. Editaran un 

document -resum breu del que es va presentar al Premi Marta Mata a finals del curs 

passat- per fer difusió de tot el que es fa a l’escola i del per què . En Guillem Capellades 

explica que la comissió de Comunicació treballarà en millores per a la web i editarà el 

tercer número de la revista. També s’elaborarà un document de pros i contres per 

valorar si és convenient fer ús d’una xarxa social. La Susanna Boya detalla les 

celebracions que tenen pensades a la comissió de Festes. També proposen fer noves 

samarretes -amb nou disseny-. L’Hernan Collado explica que la comissió de Medi 

Ambient vol seguir treballant en la reducció de residus, l’hort escolar i vetllar per la 

compra de material ecològic i per criteris sostenibles en les obres que es facin al centre. 

També proposa tallers de reutilització de materials, habilitar conjuntament amb la 

comissió d’Obres un circuit infantil per a bicis en un dels corredors laterals de l’escola i 

gestionar un servei de cistella ecològica. En Roger Nierga comenta que la comissió de 

Relacions Socials ofertarà deu sessions de tertúlies dinamitzades pel pedagog Xavier 

Gimeno i reflexions pedagògiques a càrrec de Jordi Mateu. També proposen organitzar 



dos Mercats d’Intercanvi (per al 16 de desembre i el 23 d’abril) i una sortida de final de 

curs per a famílies. També informa que estan treballant en la creació d’un Banc de 

Temps. L’Oriol Noguera explica que la comissió d’Obres seguirà mantenint 

negociacions amb grups polítics i administracions per a la construcció de l’edifici 

definitiu i la instal·lació de nous mòduls (a sobre dels que ocupen ara a P3) per aquest 

proper estiu. També caldrà fer negociació-actuació pels problemes de caiguda de 

fragments de coberta i per acabar amb la concentració de líquids (niu de mosquits tigre) 

de la nau adjacent en un dels laterals de l’escola. Finalment caldrà coordinar-se amb les 

comissions de Medi Ambient i Recerca i Innovació per al projecte de convertir el pati 

en un jardí. La Cecília Rodríguez informa que la comissió de Menjador vetllarà pel bon 

funcionament de la nova empresa de càtering i seguirà amb la formació de monitors i 

famílies sobre els hàbits i els comportament relacionats amb el moment dels àpats. 

L’Ivan Manero explica que la comissió de Relacions Externes participarà en el Pla 

Comunitari de Sagrada Família per a la concreció del projecte Camí Amic, en els 

projectes ARCE i Nicaragua, i mantindrà relacions amb els agents del nostre entorn. 

S’aprova per unanimitat. 

 

6-Aprovació dels pressupostos del curs 2011-12: En Marc Palau informa que s’han 

previst uns ingressos d’11.332,36 euros i unes despeses 9.697,88 euros –detalla les 

partides destinades a cada comissió-. El tresorer explica també que s’han reservat 

1.634,48 euros per a posibles imprevistos. El president informa que la proposta de 

pressupostos inclou dues inversions: una de 850 euros per a la compra d’un equip de so 

i una altra de 400 per pagar l’activitat “Llum i emocions”, impartida per l’educador 

Manel Fernàndez. Com que aquesta última activitat suscita dubtes entre alguns 

associaciats, el president proposa votar per separat aquestes dues inversions, i després el 

conjunt dels pressupostos. La compra de l’equip de so s’aprova per unanimitat. 

L’activitat “Llum i emocions” s’aprova amb 56 vots a favor, 2 en contra i 2 abstencions. 

Els pressupostos s’aproven per unanimitat. De cara al futur, en Josep Maria Soro 

proposa als associats que si pensen alguna possible inversió la traslladin a la junta per 

treballar-la, consensuar-la i si s’escau incloure-la en futures propostes de pressupostos. 

 

7-Aprovació de la modificació del Reglament de Règim Intern (RRI): Se sotmet a 

votació l’ampliació d’aquest reglament per detallar els procediments a l’hora de redactar 



i enviar les actes de les reunions de la junta i de les assemblees, i per incloure tot un 

punt que regula la figura del delegat/da de  classe. La proposta s’aprova per unanimitat. 

 

8-Adhesió al manifest de Som escola a favor de la immersió lingüística: El president 

explica que aquest manifest sorgeix arran d’una interlocutòria del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya que insta la Generalitat a aplicar una sentència del Tribunal 

Suprem que qüestiona l’ús del català com a llengua vehicular a l’escola. El text explicita 

el suport dels signants a l’actual model d’immersió lingüística i a l’ús del català com a 

llengua vehicular. En Josep Maria Soro explica que trasllada aquesta proposta a 

l’assemblea per tres motius: perquè la societat sàpigui quin és el punt de vista de les 

famílies sobre la qüestió, perquè l’administració el tingui present i perquè la direcció de 

l’escola conegui què en pensen els pares i mares per si en el futur cal prendre cap 

decisió al respecte. S’aprova per 55 vots a favor, 2 en contra i 3 abstencions. 

 

9-Torn obert de paraula: Es proposa la implicació d’un dissenyador en l’elaboració 

del resum breu del projecte que es va presentar al Premi Marta Mata. El president diu 

que ja està contemplat. Es demana si les famílies que no tenen ordinador en poden usar 

un de l’escola per obrir el correu electrònic. S’adreça aquestes famílies a la direcció de 

l’escola perquè faciliti un ordinador a hores convingudes. També es demana què s’està 

fent amb les famílies que tenen dificultats amb l’idioma o problemes per rebre la 

informació. S’explica que les mestres saben que poden adreçar casos puntuals a 

l’AMPA per fer un acompanyament, i que els delegats també tenen entre les seves 

funcions la detecció d’aquests casos per traslladar-los a la comissió de Relacions 

Socials. També es pregunta per què no es fan comunicacions en paper a les famílies. El 

president respón que el correu electrònic permet més agilitat i rapidesa, possibilitat de 

resposta i un estalvi de paper. La Cecília Rodríguez proposa que es faci una única còpia 

dels correus que l’AMPA envia a les famílies per penjar-la a l’espai d’anuncis.  En no 

haver més intervencions, en Josep Maria Soro tanca l’assemblea recordant que el major 

nombre d’associats fa necessari que tothom traslladi les propostes o preocupacions amb 

agilitat, que les comissions treballin de forma coordinada i que la junta faci un esforç 

per fer una bona difusió de les informacions. Es dóna per tancada la reunió i es 

procedeix a la redacció de la present acta. 

 

Barcelona, a 8 de novembre de 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


