
 
 
 

ACTA REUNIÓ DE LA JUNTA DEL 25 DE MAIG DE 2012 
 

 
Dia: divendres 25 de maig de 2012 

Hora: 16:45 

Lloc: Escola dels Encants 

Assistents: Anna Gou, Alfred Santapau, Roger Nierga, Laura Cardús, Ivan Manero, 

Roger Sardà, Mireia Porta, Òscar Brutau, Esther Hospital, Guillem Capellades, Ruth 

Fontelles, Cecilia Garcia, Hernan Collado i Josep Maria Soro. Excusen la seva 

assistència Laia Suau,  Montse Caballé, David Sebastián i Marc Palau. 

 

1-Novetats a la comissió de Medi Ambient: el vocal de Medi Ambient, Hernan 

Collado, explica que de cara al proper curs han acordat que la Marta Caño porti la 

vocalia de la comissió. Fa un balanç molt positiu de la iniciativa de la cistella ecològica, 

amb una mitjana de 20 famílies usuàries i recorda la sortida del 15 d’abril a la finca del 

productor. Destaca que s’ha instal·lat un compostador a l’hort i que es continua 

treballant amb la voluntat de millorar la separació i minimització de residus o l’estalvi 

d’aigua. També fa un balanç positiu de les 4 “bicitrobades” que s’han fet aquest curs i 

anuncia la intenció de continuar amb la iniciativa. Finalment, explica que membres de la 

comissió han començat a avaluar l’impacte que pot tenir la contaminació d’ones 

electromàgnètiques a l’espai de l’escola i el seu entorn, i que també estudien emprendre 

una campanya de fomentar el reciclatge de telèfons mòbils.  

 

2-Valoració del procés per al canvi d’horari: hi ha coincidència a l’hora de valorar 

molt positivament l’experiència dels grups de treball que van elaborar la proposta 

definitiva, i també a l’hora de considerar que el resultat final del referèndum ha generat 

una sensació d’insatisfacció generalitzada, tant en les persones que es mostraven 

partidàries de la jornada continuada com en les que volien continuar amb la jornada 

partida. Es constata que en aquest procés s’han comès errors de gestió per part de 

l’escola, de la junta de l’AMPA i de pares i mares a títol individual que cal tenir 



presents per no tornar-hi a caure, però hi ha coincidència també a l’hora de destacar que 

ara, un cop passat aquest procés, cal treballar per recuperar el bon ambient que sempre 

ha caracteritzat l’escola. Per això, en Josep Maria Soro explica que ha acordat amb la 

directora de l’escola, Agnès Barba, que se’n parli obertament en la reunió de final de 

curs i en l’assemblea de l’AMPA, i que hi hagi una reunió de coordinació entre la 

direcció del centre i la junta de l’AMPA. El president de l’associació explica també que 

ha participat en el claustre de mestres per intercanviar impressions i sensacions amb 

l’equip docent, i que la trobada ha estat positiva i ben valorada pels participants. 

 

3-Resum del consell escolar i compliment de les normes: la representant de l’AMPA 

en el consell escolar, Anna Gou, explica que en l’última sessió es va aprovar la jornada 

intensiva del juny. Es va informar que la demanda ha superat àmpliament l’oferta en el 

període de preinscripció per al curs vinent i que el 23 de juny l’escola tancarà la seva 

plantilla de mestres per a l’exercici 2012-13. També es va aprovar, a proposta de la 

representant de l’AMPA, que s’amplïi la possibilitat de fraccionar el pagament de la 

quota de material escolar a les famílies monoparentals. En Roger Sardà també explica 

que es va debatre la necessitat de fer alguna acció perquè es respectin els horaris 

establerts per a les entrades relaxades, les recollides  i la sortida del recinte escolar en 

l’activitat de pati obert a la tarda. Es considera necessari consensuar amb l’escola una 

comunicació clara per adreçar-la a totes les famílies, i que a partir de la recepció de la 

mateixa s’apliquin amb rigor les normes i els horaris establerts per garantir el bon 

funcionament de l’escola i per respecte a la majoria de famílies que sí que compleixen. 

 

4-Ampliació de l’horari del pati obert a la tarda: es trasllada la proposta d’un grup 

de famílies per allargar l’activitat quan faci bon temps. Es considera que és una bona 

iniciativa, i s’aprova que a partir d’ara, l’horari del pati obert a la tarda serà de 16:30 a 

17:30 amb l’horari d’hivern, i de 16:30 a 18:30 en horari d’estiu. S’acorda posar en 

pràctica els nous horaris quan se n’hagi informat a tothom i quan s’hagi garantit que hi 

haurà responsables voluntaris que vetllaran pel bon funcionament de l’activitat en 

aquesta segona hora que s’afegeix durant l’horari d’estiu. 

 

5-Jornada intensiva del juny: s’aprova la proposta que ja es va posar en funcionament 

el curs passat a iniciativa de l’AMPA, i que consisteix en crear grups de familiars 

voluntaris que amb l’ajuda d’una mestra dinamitzin activitats a l’escola entre les 15:30 i 



les 16:30. D’aquesta manera, les famílies que no poden recollir els seus infants a les 

15:30 hores durant els vuit dies de la jornada intensiva del juny disposen una solució 

pràctica i sense cap cost econòmic. S’acorda que en la comunicació es demani a les 

famílies que només utilitzin el servei si tenen una necessitat real. Només així es pot 

garantir el bon funcionament de l’activitat. Amb la coordinació de la comissió de 

Relacions Socials i els delegats, es penjaran llistats al taulell informatiu perquè les 

famílies que vulguin fer ús del servei i les que vulguin oferir-se per dinamitzar les 

activitats, s’hi apuntin.  

 

6-Banc del temps: l’Esther Hospital informa que la comissió de Relacions Socials ja té 

pràcticament enllestits els tríptics informatius i la normativa per impulsar aquesta 

iniciativa. Caldrà estudiar el finançament de la infrastructura més bàsica per posar-la en 

marxa. L’objectiu és engegar-la durant el primer trimestre del curs vinent. 

 

7-Contractació de les persones que presten serveis en activitats de l’AMPA: es 

considera necessari regular aquesta qüestió de forma imminent i incorporar-la al 

Reglament de Règim Intern de l’AMPA. Com que és necessari consensuar aspectes 

relatius al tema amb l’escola, es proposa que l’equip que s’encarrega de redactar aquest 

capítol del Reglament de Règim Intern es reuneixi amb la directora i la cap d’estudis per 

detallar una proposta. 

 

8-Campanya contra les retallades: l’Anna Gou informa que el 2 de juny hi ha prevista 

una trobada a Barcelona de diferents col·lectius, convocada per “l’Assemblea groga”, 

per debatre sobre posibles accions de protesta contra les retallades que pateix l’escola 

pública. D’entre les propostes que hi ha sobre la taula destaca fer una cassolada-xiulada 

cada divendres, celebrar una Saló del DESensenyament o enviar massivament correus 

electrònics als responsables polítics. S’acorda que l’Anna Gou assisteixi en 

representació de l’AMPA de l’Escola dels Encants i ens traslladi els acords. 

 

9-Protesta pel retard en l’adquisició del solar: en Josep Maria Soro explica que 

l’Ajuntament ha informat que la Tresoreria de la Seguretat Social, propietària del solar 

on s’ha de construir l’edifici definitiu, està posant traves en les negociacions, i que la 

regidoria d’Hàbitat Urbà ha optat per obrir un expedient d’ocupació directa de la finca. 

El president de l’AMPA defensa que l’endarreriment en l’adquisició del solar, primer 



prevista per a finals del 2011, més tard per al febrer del 2012 i ara sine die, fa necessari 

un acte de protesta amb el suport de les entitats i les associacions veïnals. Després 

d’haver-ne parlat amb les comissions d’Obres, Relacions Socials, Relacions Externes, 

Festes i la directora de l’escola –d’acord amb el pactat en l’anterior reunió de la junta-, 

proposa un acte artístico-reivindicatiu per “decorar” la tanca del solar en qüestió, on ara 

mateix hi ha un aparcament públic. S’acorda convocar l’acte pel 16 de juny per aprofitar 

la capacitat de convocatòria de la festa de final de curs, que se celebrarà el mateix dia. 

S’aprova crear també un compte de twitter de l’AMPA per fer-ne difusió. Es proposa 

convocar una reunió oberta a totes les famílies pel divendres 1 de juny amb l’objectiu de 

traslladar tota la informació i tancar els grups de treball que faran possible la protesta, 

que estarà coordinada per l’Oriol Noguera (Obres) i la Ruth Fontelles (Relacions 

Externes). 

 

10-Relleu a la junta: s’informa que pràcticament s’ha tancat ja el llarg procés obert que 

s’ha fet a les comissions per escollir els nous vocals del curs vinent i així renovar amb 

profunditat la junta. Es recorda que tot i que el relleu no és obligatori fins a finals del 

curs vinent, la junta sempre s’ha fixat l’objectiu de renovar l’equip cada any amb la 

incorporació de noves persones -preferentment les que acaben d’arribar a l’escola- per 

afavorir l’entrada de noves idees i la representativitat de tots els nivells. A falta de 

tancar les vocalies de dues comissions, la proposta que es traslladarà a l’assemblea està 

formada per Josep Maria Soro (president), Roger Sardà (vicepresident), Laura Cardús 

(secretària), Ivan Manero (tresorer), Anna Gou (representant al consell escolar), Cecilia 

Garcia (vocal de Menjador), Esther Hospital (Relacions Socials), Ruth Fontelles 

(Relacions Externes), Alfred Santapau (Festes), David Sebastian (Obres), Òscar Brutau 

(Extraescolars), Guillem Capellades (Comunicació), Marta Caño (Medi Ambient) i dues 

persones més a concretar per a les comissions de Recerca i Innovació i Biblioteca. Amb 

aquesta proposta, la junta passa a ser de 15 membres, amb una àmplia renovació que 

comporta 9 incorporacions noves. Causen baixa Laia Suau, Marc Palau, Roger Nierga, 

Mireia Porta i Montse Caballé. 

 

11-Preparació de l’assemblea general ordinària de final de curs: es recorda que cal 

tenir a punt el llibre d’actes, el de comptes i el llistat de socis actualitzat. S’acorda 

l’ordre del dia que es traslladarà a les famílies. La Montse Caballé s’encarregarà 

d’elaborar el power point per a l’assemblea. 



 

12-Torn obert de paraula: s’informa que com hem fet en cursos anteriors, el president 

i el tresorer de l’AMPA intercanviaran amb la direcció de l’escola la informació 

confidencial sobre les famílies que necesiten una ajuda econòmica per poder pagar una 

part del cost de la sortida a la casa de colònies de Can Montcau. S’acorda que l’AMPA 

assumeixi el 50 per cent de el cost de la sortida dels 8 infants que l’escola ha detectat 

que tenen aquesta necessitat. En els pressupostos aprovats a l’inici del curs ja s’havia 

habilitat una partida per aquesta finalitat. També s’informa que l’escola ha sol·licitat 

col·laboració econòmica per ajudar a finançar el cost d’algunes tasques administratives 

que s’encarreguen a l’empresa Kampikipugui. S’acorda pactar amb l’escola quina és la 

millor fòrmula per concretar aquesta col·laboració. 

 

Barcelona, 1 de juny de 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


