
 
 
 

ACTA REUNIÓ DE LA JUNTA DEL 27 D’ABRIL DE 2012 

 
Dia: divendres 27 d’abril de 2012 

Hora: 16:45 

Lloc: Escola dels Encants 

Assistents: Guillem Capellades, Anna Gou, Alfred Santapau, Roger Nierga, Marc Palau, 

Laura Cardús i Josep Maria Soro. Excusen la seva assistència Laia Suau, Ivan Manero, 

Roger Sardà, Montse Caballé i Mireia Porta. 

 
1-Novetats a la comissió de Comunicació: el vocal de la comissió de Comunicació, 

Guillem Capellades, explica que l’equip que elabora el tercer número de la revista ja ha 

definit els continguts i treballa en la redacció i la recerca de publicitat. Demana als 

vocals de les diferents comissions un recull breu de les activitats que s’han fet al llarg 

del curs per publicar-les. També menciona el treball de coordinació que caldrà fer amb 

les altres comissions per tirar endavant el pla de comunicació que s’ha presentat a la 

convocatòria anual de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona. Finalment, comenta 

la iniciativa que s’està estudiant per fer possible que les famílies es puguin subscriure 

per rebre un avís dels últims continguts publicats a la web i al blog, i el debat obert a la 

comissió per pensar en possibles millores a la pàgina d’internet. 

 

2-Activitats de la comissió de Relacions Socials per al tercer trimestre: el vocal de 

la comissió, Roger Nierga, explica treballen en la xerrada prevista des de mesos enrere 

amb el pedagog Carles Parellada. Per la definició de la sessió i la concreció del cost es 

creu que seria més convenient programar-la per al curs vinent. En Roger Nierga també 

diu que la iniciativa del Banc del Temps avança i que ja tenen perfilada la sortida de 

famílies de final de curs. Aquest any serà el dissabte 9 de juny al Circ a les Feixes, a 

Copons (Anoia). L’activitat, que tindrà un cost de 6 euros per persona a partir dels 3 

anys, inclou un taller de circ d’una hora de durada i un espectacle de dues hores. Amb el 

preu s’inclouen els monitors i el material. S’aprova que l’AMPA assumeixi el cost de 



contractar el transport en autocar fins a l’activitat. Se n’informarà pertinentment a les 

famílies. 

 

3-Casal d’estiu: el president, Josep Maria Soro, explica que l’endarreriment en la 

presentació del projecte de casal per part de l’empresa Kampikipugui (només dos dies 

abans de la data en què s’havia d’ofertar d’acord amb el calendari oficial)  ha obligat a 

fer els canvis i les aprovacions pertinents a contrarellotge. Comenta que això no pot 

tornar a passar. Detalla que un cop rebut el projecte, la direcció de l’escola -per una 

qüestió de coherència- va demanar que l’activitat seguís els mateixos criteris que 

inspiren el projecte pedagògic del centre. El treball es va encarregar a dues educadores 

que són mares de l’escola i que ja imparteixen un taller de dansa en família. Elles seran 

les que s’encarregaran de la coordinació pedagògica del casal al costat de la responsable 

de l’operatiu logísitic, Mònica Saura, de Kampikipugui –empresa que contractarà els 

monitors-. Un cop rebut el nou projecte, la junta de l’AMPA va sol·licitar incloure 

alguna sortida quan l’activitat ja programada ho requerís i fixar un tema o centre 

d’interès per a cada setmana. Tot aquest treball es va fer entre el divendres 13 i el 

dimarts 17 d’abril, dia en què la permanent del consell escolar i la junta de l’AMPA van 

donar el vist-i-plau al projecte. La urgència del tràmit per poder ofertar l’activitat a 

temps ha evitat la participació de la comissió d’Extraescolars. Hi ha coincidència a 

l’hora de destacar que aquest és un fet excepcional i a evitar en el futur. Per això, en 

propers anys caldrà que la comissió d’Extraescolars i l’empresa Kampikipugui fixin un 

calendari que permeti a l’escola i a l’AMPA revisar i aprovar el projecte del casal amb 

millors condicions. 

 

4-Jornada continuada: l’Anna Gou explica que en Josep Maria Soro i ella es van 

reunir amb la directora de l’escola, Agnès Barba, i la cap d’estudis, Elisenda Vilà, per 

reconduir el procés de canvi d’horari. Informa que d’acord amb el pactat en una anterior 

reunió, els representants de la junta van expressar la necessitat de fer més transparent, 

obert i participatiu aquest procés. Això es tradueix en la necessitat que es formin 

comissions obertes a tota la comunitat educativa perquè avaluin els dubtes generats fins 

ara, elaborin una proposta que miri de resoldre els interrogants en diferents àmbits 

(menjador, extraescolars, contacte de les famílies amb la mestra…) i detallin la manera 

de participar en el referèndum i l’ús que se’n farà del resultat. L’Anna Gou també 

explica que s’ha pactat amb la direcció de l’escola el calendari de sessions per fer tota 



aquesta feina. La informació es traslladarà a totes les famílies. Es destaca la importància 

que els diferents agents que convivim i construim l’escola treballem de forma 

coordinada i cooperativa. 

 

5-Relleu a la junta i participació de les famílies: es recorda que malgrat que la junta 

actual encara té un any més d’exercici, sempre s’ha expressat i consta en el Reglament 

de Règim Intern la voluntat de “donar entrada cada curs a les famílies noves que 

s’incorporen a l’escola amb l’objectiu d’afavorir la renovació i la representativitat”. Un 

cop comptades les vacants, es detecta la necessitat d’incorporar a l’equip de la Junta 

almenys cinc persones perquè es fessin càrrec de les vocalies de Menjador, Relacions 

Externes, Relacions Socials, Obres i Extraescolars. Es proposa informar-ne a tothom 

d’aquest procés i demanar a les esmentades comissions que convoquin reunions per 

escollir el nou vocal donant preferència, si és possible, a les famílies que s’han 

incorporat aquest curs a l’escola. Per afavorir encara més la participació de les famílies 

s’acorda fixar els últims divendres de cada mes per fer les reunions de la junta. 

D’aquesta manera, tothom que hi vulgui participar sabrà quan hi ha reunions. La 

intenció és informar-ne també puntualment. Per participar en les reunions de la junta, 

només es demana –com figura en el Reglament de Règim Intern- que es comuniqui al 

president amb almenys 48 hores d’antelació per incloure el punt proposat en l’ordre del 

dia de la reunió i informar-ne la resta de participants. Cal tenir present que en aquestes 

reunions es tracten força temes i cal que la dinàmica de les sessions sigui fluïda i 

dinàmica. S’acorda traslladar aquesta informació a totes les famílies, amb un recordatori 

perquè tothom tingui present que pot enviar propostes, idees, opinions, crítiques o 

comentaris personalment, mitjançant la bústia o a travès de l’adreça de correu electrònic 

ampa@escoladelsencants.cat. 

 

6-Assemblea general ordinària de final de curs: s’acorda fixar la celebració de 

l’assemblea general ordinària de final de curs el dimecres 13 de juny. En la propera 

reunió de la junta es concretarà l’hora i l’ordre del dia per poder preparar la 

documentació que s’enviarà a les famílies. 

 

7-Torn obert de paraula: en Roger Nierga informa que un grup de famílies que no han 

aconseguit plaça a l’escola per al curs vinent volien adreçar una carta al Consorci 

d’Educació per demanar que s’afegís una tercera línia a la nostra escola, a P3, el curs 



2012-13. Després de parlar amb la directora de l’escola, Agnès Barba, una part 

significativa d’aquestes famílies ha redactat una carta diferent en la que es demana al 

Consorci la creació a Barcelona de més escoles com la nostra. Altres famílies semblen 

disposades a demanar a l’administració un augment de les places a l’Escola dels 

Encants per encabir els seus infants. Hi ha coincidència a l’hora de destacar que aquest 

augment de places en una escola en mòduls i que ja presenta una mancança evident 

d’espais comuns seria molt perjudicial per al desenvolupament del projecte pedagògic. 

L’Anna Gou també informa que en els propers dies es lliuraran a l’Ajuntament les 

butlletes que han omplert les famílies amb les propostes sobre millores en l’àmbit de 

l’educació a Eixample per al procés participatiu del Pla d’Acció Municipal (PAM) 

2012-15. S’aprova adjuntar una carta a nom de l’AMPA que recolli les mateixes 

reivindicacions, entre elles la construcció de l’edifici definitiu de l’Escola dels Encants. 

També es comenta la possibilitat de fer algun tipus de protesta si es continua demorant 

la compra del solar que ocuparà el futur edifici de l’escola. S’acorda traslladar la 

informació a les comissions d’Obres, Relacions Externes i Relacions Socials perquè es 

coordinin.  

 

Barcelona, 7 de maig de 2012 

 

 


