
 
 
 

ACTA REUNIÓ DE LA JUNTA DEL 19 DE SETEMBRE DE 2012 
 
 
Dia: dimecres 19 de setembre de 2012 

Hora: 17:30 

Lloc: Escola dels Encants 

Assistents: Ivan Manero, Alfred Santapau, Òscar Brutau, Esther Hospital, Ruth 

Fontelles, Cecília Garcia, Alberto Iglesias, Guillem Capellades, David Sebastian, Anna 

Gou, Sol Kliczkowski i Josep Maria Soro. Excusen la seva presència Roger Sardà, 

Laura Cardús i Elena Jou. 

 

1-Benvinguda: obre la reunió el president de l’AMPA, Josep Maria Soro, que saluda 

els presents i dóna la benvinguda a tothom. Recorda que aquest serà novament un curs 

complicat com a conseqüència de les retallades, i per això anima tothom a treballar amb 

empenta i il·lusió de forma cooperativa, constructiva i des de la confiança mútua, tant 

entre els membres de la junta, com amb l’equip pedagògic i amb el conjunt de la 

comunitat educativa.  

 

2-Pati obert a la tarda: s’acorda comunicar a les famílies la necessitat de cobrir tots els 

dies de la graella de responsables de l’activitat per poder obrir el pati a les tardes i oferir 

la possibilitat de gaudir d’aquest servei, que permet cobrir el dèficit de parcs en 

condicions que hi a l’entorn de l’escola. L’objectiu és començar l’activitat el més aviat 

possible. Es recorda que d’acord amb el que es va aprovar el curs passat el pati estarà 

obert de 16:30 a 18:30 en horari d’estiu i de 16:30 a 17:30 en horari d’hivern. 

 

3-Constitució de les comissions i calendari fins a l’assemblea: s’acorda habilitar la 

setmana de l’1 al 5 d’octubre per fer les reunions de constitució de cadascuna de les 

comissions. En aquestes reunions, cada comissió elaborarà un llistat d’activitats per 

desenvolupar al llarg del curs i calcularà els diners que necessita aproximadament per 



dur-les a terme. La setmana següent, és a dir, la del 8 al 12 d’octubre, es farà la trobada 

de tots els vocals i la resta de membres de la junta per compartir les activitats 

dissenyades per les diferents comissions i mirar d’elaborar una proposta de pressupost 

per al curs 2012-13 tenint en compte els diners disponibles, les despeses fixes, les 

demandes de col·laboració de l’escola i les necessitats de cada grup de treball. De la 

mateixa manera, s’acorda sotmetre a votació aquestes activitats i la proposta de 

pressupost en la primera Assemblea General de Socis de l’AMPA del curs 2012-13 que 

se celebrarà la setmana del 22 al 26 d’octubre. 

 

4-Estat de comptes i ritme de pagament de les quotes de socis: el tresorer, Ivan 

Manero, explica que de moment han pagat la quota de soci 113 famílies. Es considera 

que la xifra és modesta i s’acorda fer una comunicació recordant el termini de pagament 

i habilitar una taula l’última setmana de mes perquè en horari de matí i de tarda es pugui 

informar a les famílies de qualsevol aspecte relacionat amb el funcionament de l’AMPA 

i cobrar la quota de soci. L’Ivan Manero recorda que com que les quotes són 

practicament l’única via d’ingressos de l’associació, la xifra resultant d’aquesta 

campanya serà la que condicionarà la quantitat disponible per a despeses en els 

pressupostos del nou curs. Un cop descomptades les partides de despeses fixes (per 

assegurança, compra de metarial per a l’escola, tasques administratives per l’escola…), 

les deu comissions de l’AMPA podrien comptar avui amb un pressupost que voltaria els 

6.000 euros. 

 

5-Calendari per oferir les activitats de tarda: el vocal d’Extraescolars, Òscar Brutau, 

explica que totes les activitats es posaran en marxa la primera setmana d’octubre 

(piscina, anglès, psicomotricitat en família i taller de moviment creatiu). Hi ha el 

nombre de famílies inscrites suficient per desenvulupar-les totes. En el cas d’anglès, 

serà necessari programar tres dies.  

 

6-Festa de benvinguda: el vocal de la comissió de Festes, Alfred Santapau, explica que 

d’acord amb la mateixa idea d’anys precedents, s’ha plantejat una festa que convidi 

totes les famílies a interrelacionar-se. Per això, s’ha dissenyat una gimcana amb 

diferents proves. Afegeix que hi col·labora la comissió de Relacions Socials i Menjador, 

amb qui han convingut que convidaran les famílies a portar menjar casolà i begudes 

sense gas per fer un berenar de germanor. S’acorda fer la festa el 28 de setembre. 



Aquell mateix dia, en un parèntesi de la festa, durem a terme la xiulada-cassolada de 

protesta contra les retallades en l’escola pública que mirarem de fer els darrers 

divendres a la tarda de cada mes. 

 

7-Eleccions al consell escolar: la representant de l’AMPA al consell escolar, Anna 

Gou, recorda que en aquest inici de curs s’han de convocar les eleccions per triar els 

pares/mares que participaran en aquest órgan, on es prenen tots les decisions relatives al 

funcionament de l’escola. Explica que consultarà el decret llei de la Generalitat que 

regula la convocatòria per poder tenir clar el nombre de pares/mares que haurem de triar 

i les dates proposades per celebrar aquestes eleccions. 

 

8-Mobilitzacions a l’escola pública: la vocal de la comissió de Relacions Externes, 

Ruth Fontelles, recorda que participem de forma activa en la Coordinadora d’AMPA de 

l’Eixample i en les reunions de l’Assemblea Groga. D’entrada, cada darrer divendres de 

mes farem xiulades-cassolades de protesta a la porta de l’escola. També s’acorda seguir 

la iniciativa dels/es directors/es de centres de l’Eixample i enviar una carta al Consorci 

d’Educació cada vegada que no es cobreix la baixa d’un/a mestre/a per denunciar les 

activitats que es deixen de fer com a conseqüència de la manca de personal. De la 

mateixa manera, comenta la iniciativa sorgida de la Coordinadora d’AMPA de 

l’Eixample de guardar les factures d’aquells serveis que cobrim les famílies perquè la 

Generalitat no se’n fa càrrec. La idea és fer un càlcul de les despeses que assumim quan 

no ens pertocaria i presentar les factures i registrar-les conjuntament amb altres escoles 

del Districte en un acte simbòlic de protesta al Consorci d’Educació. 

 

9-Calendari de reunions de la junta: es proposa fixar un dia concret de cada mes per 

celebrar les reunions de la junta. L’objectiu és fer-lo públic per facilitar que la 

comunitat educativa el pugui tenir present i afavorir així la participació d’aquelles 

famílies que vulguin exposar algun tema. Es recorda que d’acord amb el que estableixen 

els Estatuts, aquesta participació està oberta a tothom, i només cal fer arribar una petició 

-com a mínim amb 48 hores d’antelació- al president perquè pugui incloure el tema que 

proposen el/s soci/s a l’ordre del dia. S’acorda consultar els membres de la junta per 

doodle per decidir la millor opció. En Josep Maria Soro demana que a l’hora de fer la 

tria de la franja horàri per fer les reunions es tingui en compte no només la disponibilitat 



personal, sinó també la que pot ser majoritària entre el conjunt de les famílies de 

l’escola. 

 

10-Torn obert de paraula: en no haver més intervencions es dóna per acabada la 

reunió i es procedeix a la redacció de la present acta. 

 

Barcelona, 1 d’octubre de 2012 

 


