
 
 
ACTA REUNIÓ DE LA JUNTA DEL 9 DE DESEMBRE DE 2011 
  
  

Dia: 9 de desembre 

Hora: 17:45 hores 

Lloc: Escola dels Encants 

Assistents: Marc Palau, Montse Caballé, Anna Gou, Roger Nierga, Laura Cardús, Dani 

Vilaró i Josep Maria Soro. Excusen la seva presència Roger Sardà, Mireia Porta, Laia 

Suau, Alfred Santapau i Ivan Manero. 

 

1-Novetats sobre el pati i l’edifici definitiu: En Josep Maria Soro explica que fruit de 

les pressions de la direcció de l’escola i de l’AMPA, el Consorci ja ha instal·lat les 

tanques protectores per evitar la caiguda de fragments de coberta al pati. També explica 

que s’han fet trobades amb el grup del PSC al Districte de l’Eixample i amb les 

Associacions de Veïns de Sagrada Família i Fort Pienc per explicar-los la situació de 

l’escola, la urgència de millorar les condicions del pati per a l’estada provisional en 

l’actual espai, i sobretot, la necessitat de complir amb el calendari establert per a la 

construcció de l’edifici definitiu. El president també informa que en l’últim ple del 

Districte, la directora de l’escola i ell van intervenir en el torn de paraula per denunciar 

els problemes d’espai, de seguretat i higiènico-sanitaris que comporta la nostra estada en 

uns mòduls situats en un espai que no està pensat per aquesta finalitat i en un entorn 

degradat urbanísticament i social. En el torn de rèplica, tots els grups van convenir que 

calia trobar una solució. En el mateix ple es va aprovar per unanimitat una proposta 

d’acord presentada pel PSC, que entre d’altres coses demana “resoldre el procediment 

d’ocupació directa de la finca situada a la cantonada dels carrers Consell de Cent i 

Cartagena per tal de poder oferir el terreny previst a la Generalitat, i instar el Consorci 

d’Educació a que inicïi la redacció del projecte del nou CEIP”. Amb posterioritat a la 

intervenció del ple, el regidor del PP Xavier Mulleras va convocar la directora de 

l’escola i el president de l’AMPA per informar-los que s’estava negociant amb el grup 

municipal de CIU l’aprovació d’una partida extraordinària als pressupostos de 



l’ajuntament de Barcelona per millorar les condicions de l’espai actual de l’escola. En 

Josep Maria Soro també informa quan es concretin aquestes dades i quan conjuntament 

amb la directora de l’escola hagin mantingut les reunions que tenen previstes amb el 

gerent del Consorci i el regidor d’Educació i del Districte, traslladaran tota la informació 

al conjunt de famílies. 

 

2-Cost definitiu de l’acte lúdico-reivindicatiu de les escoles en barracons: S’informa 

que el cost final de la participació de l’AMPA en l’organització i dinamització de 

l’última festa lúdico reivindicativa de les escoles en barracons va ser de 115,35 euros. 

Com que excedeix en 15,35 euros el pressupost inicial aprovat, se sotmet a consideració. 

S’aprova per unanimitat. 

 

3-Informació de l’últim consell escolar: L’Anna Gou informa que en l’últim consell 

escolar es va aprovar el Pla Anual del Centre (PAC). També explica que van donar el 

vist-i-plau als tres projectes del curs: Nicaragua, ARCE i Cromatisme de la música. 

Aprofita per explicar que el Ministerio de Educación ha aprovat la sol·licitud de l’escola 

per participar en el programa d’Agrupaciones de Centros Educativos (ARCE), la qual 

cosa permetrà treballar en xarxa amb uns altres quatre centres de l’estat espanyol que 

com nosaltres han presentat projectes vinculats amb el mediambient. Això representa 

una inversió per a l’escola de 6700 euros per desenvolupar en dos anys la transformació 

del pati en un jardí.  

 

4-Situació a Festes i Comunicació: Des de la comissió de Festes fan saber que ja ho 

tenen tot a punt per a la celebració a l’Escola Ramon Llull de la Festa de Nadal. En 

Josep Maria Soro fa referència a les dificultats sorgides en l’organització d’aquesta festa 

i a la necessitat de parlar-ne amb els membres de la comissió. Des de Comunicació, en 

Dani Vilaró informa que s’està treballant en millores a la web per fer-la més atractiva i 

facilitar-ne la navegació. Per motivar les famílies a visitar-la, properament s’enviaran 

newsletters. També explica que, com el curs passat, s’editarà un número de la revista. 

 

5-Informe sobre la conveniència de ser a les xarxes socials: En Dani Vilaró també 

informa que està enllestint un estudi –el remetrà a la junta- per estudiar si és convenient 

la presència de l’AMPA en alguna xarxa social. Explica que Facebook no respón a les 

necessitats que pot tenir l’associació, però en canvi Twitter sí que permetria una relació 



ràpida, àgil i fluïda amb institucions, entitats i mitjans de comunicació als que volem fer 

arribar els temes que ens preocupen (com la construcció de l’edifici definitiu de 

l’escola). En cap cas, s’utilitzaria com una via de comunicació amb les famílies que 

substituís els altres canals que usem. S’acorda prendre una decisió en la propera reunió 

un cop haguem estudiat l’informe. 

 

6-Propostes per millorar la comunicació amb totes les famílies: En Roger Nierga 

explica que després de parlar-ne amb en Roger Sardà (d’acord amb l’encàrrec que els va 

fer el president) detecten aspectes a millorar pel que fa a la comunicació i foment de la 

participació en el cas de les famílies que per qüestions culturals o idiomàtiques poden 

tenir alguna dificultat per accedir a la informació. Proposa, entre d’altres, fer previsió i 

anunciar amb suficient antel·lació les convocatòries, racionalitzar i millorar d’ús dels 

taulells d’anuncis del passadís, enviar newsletters amb informació de servei, utilitzar el 

projecte de banc del temps per crear parelles lingüístiques, disposar d’un grup de 

voluntaris que assessorin/informin pares i mares amb dificultats per accedir o interpretar 

la informació i crear la figura de les famílies de benvinguda. S’acorda traspassar la 

informació a la comissió de Relacions Socials i treballar aquestes propostes perquè es 

puguin aplicar. 

 

7-Sistema de pagament de les extraescolars d’anglès i piscina: D’acord amb el que 

es va decidir en l’anterior reunió, s’estudien les fòrmules més pràctiques i menys 

costoses per al pagament de les quotes de les extraescolars mencionades. El tresorer, 

Marc Palau, exposa les diferents modalitats. Informa que girar rebuts a les famílies 

porta implícit el perill que alguna d’elles ens el retorni i té un cost del 0,35% de l’import 

del rebut més IVA (amb un mínim de 0,95 cèntims per rebut). Habilitar la possibilitat 

que les famílies paguin l’import per finestreta suposa una despesa de 0,60 cèntims per 

operació. Descartades aquestes opcions pel seu cost, s’aprova la fòrmula del pagament a 

travès del caixer automàtic mitjançant codi de barres (com ja veníem fent fins ara) i 

també a travès d’una transferència on line. La comissió d’Extraescolars n’informarà a 

les famílies usuàries dels dos serveis, i els facilitarà codis de barres i un número de 

compte corrent perquè puguin fer, si ho prefereixen, la transferència on line (mai a 

travès de finestreta). 

 

 



8-Equip i calendari per a la redacció del punt 9 del RRI: L’Anna Gou exposa els 

subapartats que es proposen per desenvolupar el punt titulat “Política de l’associació” 

del Reglament de Règim Intern. Tothom hi dóna conformitat. S’acorda que l’equip de 

redacció el formin Anna Gou, Ivan Manero i Rafa Lafuente, amb la col·laboració, en un 

dels subapartats, d’en Roger Nierga. En les properes reunions es proposaran a 

consideració fragments del text, amb la intenció que tot el punt estigui enllestit per 

sometre’l a votació en l’assemblea de final de curs. 

 

9-Torn obert de paraula: Es trasllada a la junta el cas –explicat per la directora de 

l’escola- d’una família que ha entrat al centre mitjançant una ampliació de ratio després 

de protestar insistentment al Consorci d’Educació per obtenir una plaça el més a prop 

possible del domicili. La intervenció del Consorci ha fet que aquesta família s’hagi 

saltat la llista d’espera que té l’escola, on hi ha des de fa temps altres famílies que 

atretes per projecte pedagògic han decidit tenir paciència i esperar una possible baixa 

per poder entrar a l’escola que desitgen.  Es decideix fer un escrit adreçat a la Directora 

d’escolarització del Consorci per manifestar-li el nostre desacord amb la manera de 

procedir en aquest cas. En no haver més torns de paraula, es dóna per acaba la reunió i 

es procedeix a la redacció de la present acta. 

 

Barcelona, a 19 de desembre de 2011 

      

 

 

 

 
 


