
 
 

ACTA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’11 D’OCTUBRE DE 2012 
 

Dia: dijous 11 d’octubre de 2012 

Hora: 16:45 

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, Virgínia Fusté, Montse Sànchez i Josep Maria Soro. Excusen la seva presència 

Roger Sardà, Sol Kliczkowski, Laura Cardús i Elena Jou. 

 

1-Problemes de seguretat vial al voltant de l’escola: obre la reunió en Josep Maria 

Soro, que explica que la comissió de Relacions Externes ha detectat darrerament 

incidents que tenen a veure amb la seguretat vial al voltant de l’escola i que posen de 

manifest les mancances de la zona en aquest àmbit i els riscos que això comporta per a 

tota la comunitat educativa. D’acord amb el que ja s’ha parlat amb la mateixa comissió, 

es proposa consultar la comunitat de l’escola per recollir totes les mancances, perills i 

molèsties que facin referència a la seguretat vial en els carrers de l’entorn del centre. 

Amb aquesta documentació s’elaborarà un document reinvindicatiu amb el que es farà 

una recollida de firmes. La idea és lliurar aquest document als responsables del Districte 

i de l’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona perquè solucionin el més aviat 

possible aquestes mancances i es minimitzin els riscos. 

 

2-Acollida de tarda: el vocal de la comissió d’Extraescolars, Òscar Brutau, explica que 

després d’un mes des de l’inici del curs s’ha detectat una afluència molt pobre d’infants 

en el servei d’acollida de tarda. El nombre d’usuaris fa inviable el servei a llarg termini. 

Es considera que cal fer un esforç per mantenir-lo perquè pot ser útil en moments 

puntuals a les famílies. S’acorda que conjuntament amb la direcció de l’escola es 

demanarà a la Mònica Saura que proposi una activitat que substitueixi l’acollida, que 

pugui resultar més atractiva i que no encareixi el servei per mirar de conservar-lo. Un 



cop estigui definida l’activitat es comunicarà a les famílies aquesta opció, i 

posteriorment es valorarà el seu funcionament. 

 

3-Criteris de control de pagament de les activitats extraescolars: el tresorer, Ivan 

Manero, aconsella unificar les tarifes d’una mateixa activitat per facilitar després el 

control dels pagaments. S’acorda que les pagues i senyals no es retornaran mai si 

l’empresa que ens presta el servei de l’activitat no ho fa. Es creu convenient regular què 

passa amb la resta dels casos (per exemple, s’ha de retornar la quota de soci de l’AMPA 

si una família deixa l’escola més enllà del desembre?) De la mateixa manera, seria 

convenient debatre si cal establir una diferència de preus per a les activitats entre 

famílies de l’escola i les que no ho són o entre els socis de l’AMPA i els que no són. 

 

4-Horaris d’atenció personalitzada a les famílies: en Josep Maria Soro proposa 

reprendre una idea que vé del curs anterior i afegir una altra via de contacte de les 

famílies amb l’AMPA. A banda de la bústia del passadís central, del correu electrònic i 

del contacte personal esporàdic, es proposa establir un horari d’atenció personalitzada 

en un lloc concret perquè aquelles famílies que vulguin traslladar alguna proposta, 

dubte, queixa…  a l’AMPA tinguin el seu espai. S’acorda que aquesta atenció es farà els 

dilluns de 9:00 a 9:30 hores i els dijous de 16:45 a 17:30 hores. Un cop es decideixin les 

persones que atendran el servei, es comunicarà a les famílies i es posarà en marxa. 

 

5-Relleu del vicepresident: en Josep Maria Soro llegeix la carta que ha adreçat el 

vicepresident de l’AMPA, Roger Sardà, on comunica la seva dimissió per manca de 

temps per poder desenvolupar com a ell li agradaria aquesta responsabilitat. S’acorda 

fer una crida oberta i pública a les famílies per si hi ha cap candidat a rellevar-lo. El 

termini per presentar candidatures s’allargarà fins el dilluns 22 d’octubre. L’altra opció 

és que un/a membre de l’actual junta assumeixi aquesta responsabilitat. Aquest relleu 

haurà de ser ratificar per l’assemblea de socis del 24 d’octubre. 

 

6-Activitats de les comissions i confecció dels pressupostos: els vocals de cada 

comissió expliquen les activitats pensades per desenvolupar al llarg de tot el curs i la 

quantitat aproximada que han calculat que poden costar. Un cop descomptades les 

partides destinades a la compra del material que ha demanat l’escola, la col·laboració 

econòmica amb el centre per a tasques administratives, l’assegurança, el cost de la web, 



els diners reservats per al pla de comunicació i el de les colònies per a famílies que no 

poden assumir aquest cost, es constata que la suma de les xifres que demanen les 

comissions suposa el doble dels diners disponibles. Es procedeix a fer una revisió a la 

baixa de les quantitats. Es demana fer aquesta revisió amb una visió global, tenint en 

compte les prioritats que pot tenir l’escola per al nou curs i prioritzant aquelles despeses 

que poden beneficiar a totes les famílies en detriment de les que comporten serveis d’ús 

més limitat. Entre d’altres, es prioritza el pla de comunicació ja aprovat i subvencionat 

per l’Ajuntament de Barcelona, la transformació del pati en un jardí que també compta 

amb el finançament del Ministerio de Educación mitjançant el programa ARCE i un 

impuls important al projecte de biblioteca de l’escola. Després d’un llarg debat i de 

moltes operacions matemàtiques per mirar de quadrar els números, s’elabora una 

proposta de pressupost que es traslladarà a les famílies perquè la puguin estudiar a 

temps i que se sometrà a votació en l’assemblea per a la seva aprovació. 

 

7-Preparació de l’assemblea: es recorda que el dia de l’assemblea queda fixat pel 24 

d’octubre a les 18:00 hores en primera convocatòria i a les 18:15, en segona. El vocal de 

Comunicació, Guillem Capellades, s’encarrega de l’elaboració del power point per al 

dia de l’assemblea. Es recorda que tots/es els/les vocals han de fer arribar un resum de 

les activitats de les seves comissions per poder-lo incloure en el document d’explicació. 

El tresorer, Ivan Manero, s’encarrega de passar a net les propostes de balanç econòmic 

del curs 2011-12 i del pressupost del curs 2012-13. Pel dia de l’assemblea caldrà tenir 

actualitzada la llista de socis als quals se’ls facilitarà quan entrin la targeta de votació. 

Es fa un darrer repàs dels punts de l’ordre del dia proposats. 

 

8-Torn obert de paraula: un cop vist el doodle que s’havia obert, s’acorda fixar les 

reunions de la junta els segons divendres de cada mes a les 16:45 hores. Es comunicarà 

a totes les famílies i es recordarà que la participació és oberta a tothom, i que només és 

necessari comunicar la intenció d’assistir i la proposta que es vol tractar amb una 

antelació mínima de 48 hores perquè el president pugui incloure el tema en l’ordre del 

dia de les reunions. En no haver més intervencions, es procedeix a la redacció de la 

present acta. 

 

Barcelona, a 18 d’octubre de 2012 

 



 

 

 
 


