
 
 

ACTA REUNIÓ DE LA JUNTA DEL 14 DE DESEMBRE DE 2012 
  

Dia: divendres 14 de desembre de 2012 

Hora: 17:30 

Lloc: Escola dels Encants 

Assistents: Alfred Santapau, Esther Hospital, Ruth Fontelles, Cecília Garcia, Alberto 

Iglesias, Guillem Capellades, David Sebastian, Anna Gou, Marta Caño, Laura Cardús, 

Ivan Manero i Josep Maria Soro. Excusen la seva presència Sol Kliczkowski i Òscar 

Brutau. 

 

1-Esmena a l’acta de l’assemblea: obre la sessió el president, Josep Maria Soro, que 

explica que en Bernat Martínez ha presentat en el termini establert una esmena a l’acta 

de l’assemblea del 24 d’octubre del 2012, de manera que d’acord amb el que recullen 

els Estatuts s’hauria d’estudiar la conveniència de tenir-la en compte o no. Aquest soci 

diu que en el punt 4, quan diu que ell “proposa que es voti el pressupost partida per 

partida”, voldria que constès també que “després de demanar si el banc de temps i la 

revista eren una proiritat per a l’escola i d’escoltar les explicacions pertinents”, ell “va 

acceptar la decisió de votar la proposta de pressupost en el seu conjunt”. S’accepta 

l’esmena. 

 

2-Novetats de tresoreria: el tresorer, Ivan Manero, explica que conjuntament amb el 

president van negociar recentment amb “la Caixa”, entitat financera on tenim obert el 

compte corrent, una rebaixa de les comissions que ens cobraven per rebre transferències 

des d’altres bancs. En concret, s’ha aconseguit condonar el 75% de la comissió per 

aquest concepte. L’Ivan Manero també explica que per motius de seguretat mantenim el 

sistema de firma sindicada per fer qualsevol operació amb aquest compte (es necessita 

la firma de dues persones, com a mínim, per fer qualsevol moviment). Actualment estan 

autoritzats el president i el tresorer i es considera convenient que es doni d’alta una 

tercera persona de la junta per actuar de suplent en cas d’absència dels dos càrrecs ja 

esmentats. S’ofereix la secretària, Laura Cardús. S’accepta la proposta. El tresorer 



també diu que en els propers dies visitarà altres bancs perquè ens ofereixin quines són 

les seves condicions amb la voluntat d’estudiar un possible canvi d’entitat financera. En 

Josep Maria Soro demana poder tenir un informe amb avantatges i desavantatges de 

cadascuna de les ofertes –una com a mínim de banca ètica- de cara a la propera reunió 

de la junta per considerar la possibilitat de traslladar el debat a la propera assemblea 

general de socis. L’Ivan Manero explica que actualment hi ha donades d’alta a l’AMPA 

139 famílies de les 170 que hi a l’escola. 

 

3-Novetats i pressupostos del pla de comunicació: el vocal de comunicació, Guillem 

Capellades, explica que en la darrera reunió del pla –amb la presència de la directora de 

l’escola i de representants de les comissions de Comunicació, Relacions Socials, 

Relacions Externes i Innovació i Recerca- es va elaborar la proposta del material que 

caldrà comprar. Es recorda que el projecte que es va presentar està valorat en 2.307 

euros, que l’Ajuntament de Barcelona ens subvenciona 1.350 euros, i que en el 

pressupost de l’AMPA aprovat en l’assemblea del 24 d’octubre del 2012 es 

comtemplava una partida de 1.200 euros per a la compra de material per a l’escola i 

1.000 euros més pròpiament per al pla de comunicació. En Josep Maria Soro explica 

que s’ha demanat a la direcció de l’escola que pensi el material que necessita per tirar 

endavant alguns dels projectes del curs per poder-los incloure en aquest pla i garantir la 

seva compra. Al mateix temps, i tenint en compte que algunes de les darreres mesures 

preses pel departament d’Ensenyament afecten algunes parcel·les del funcionament 

diari de l’escola, s’ha tingut en compte un criteri d’austeritat a l’hora de dissenyar 

aquest pla amb la idea de no destinar a aquest concepte tota la quantitat pressupostada i 

reservar-ne una part a compensar els efectes de les retallades –veure punt 9-. En 

concret, el material demanat per la direcció de l’escola i contemplat en aquest pla de 

comunicació és el format per un equip de digitalització de pissarres, 10 aparells mp3 i 

les seves bases-altaveus, 5 càmeres fotogràfiques digitals, una impressora, paper 

fotogràfic, cartutxos de tinta i una cartellera per a l’exterior. Com que l’adquisició de 

l’equip de digitalització de pissares suposa una despesa superior als 400 euros ha de ser 

aprovada per la junta o l’assemblea. S’aprova per unanimitat. El vocal de Festes, Alfred 

Santapau, expressa la seva preocupació perquè força temps després del canvi d’algunes 

peces de l’equip de so comprat el curs anterior per l’AMPA, el soci que es va encarregar 

de fer aquestes gestions encara no ha posat l’aparell a disposició de la comunitat 

educativa. A més, explica que en ser un equip professional, caldrà que quan el porti a 



l’escola ensenyi com funciona als membres de la comissió de Comunicació i a les 

mestres. S’acorda demanar l’equip de so a aquest soci. El vocal de Recerca i Innovació, 

Alberto Iglesias, creu que cal elaborar un document  que detalli els criteris que es fan 

servir per a les compres de material i un altre on es registri tot allò que adquirim, a 

mode d’inventeri. La vicepresidenta, Anna Gou, s’ofereix a inventariar els béns de 

l’AMPA. 

 

4-Novetats a Obres, Socials i Medi Ambient: el vocal d’Obres, David Sebastian, 

explica que els treballs de la nau de Consell de Cent 550 han començat una setmana 

més tard del previst, tot i que en principi això no afectarà el calendari establert per a 

l’enderroc, que es farà durant les vacances de Nadal. De moment, s’han estat buidant els 

espais interiors de la nau i es retiren les cobertes de fibrociment amb les mesures de 

seguretat pertinents. No hi ha opció d’aprofitar els objectes o elements constructius 

existents en aquesta nau. Disposarem de dos grans contenidors per emmagatzemar el 

material que abans es guardava a la caseta del pati. En les negociacions amb els tècnics 

del Consorci d’Educació, s’ha aconseguit que instal·lin punts d’aigua i llum en els 

espais de l’ampliació del pati on l’escola preveu habilitar en el futur nous equipaments 

que necessitaran d’aquests serveis. De la mateixa manera, també s’ha aconseguit que es 

facin treballs per drenar el pati i evitar així els grans tolls d’aigua que s’hi formen quan 

plou. En David Sebastian també explica que demanaran al Consorci que instal·li algun 

element que contribueixi a aixecar l’alçada de les baranes de l’escala per accedir al 

mòdul de P4 i P5. Els problemes amb el fum de la nau adjacent a l’escola han disminuït 

després de la negociació que va mantenir la sòcia Tina Schulz amb la família que ocupa 

l’edifici. La vocal de Relacions Socials, Esther Hospital, explica que segueixen 

treballant en el projecte de Banc de temps. En Josep Maria Soro demana que arran dels 

dubtes expressats en la darrera assemblea per alguns socis seria convenient  que abans 

de fer cap inversió en aquest projecte s’expliqui bé a les famílies en què consisteix. 

S’acorda fer una reunió monogràfica oberta a tota la comunitat educativa per explicar el 

projecte. Hi ha coincidència a l’hora de considerar un èxit el darrer mercat d’intercanvi, 

i l’Esther Hospital explica que hi ha una proposta per fer un mercat de segona mà amb 

productes que no superin els 3 euros. Es destaca que pot semblar incoherent organitzar 

aquesta mena de mercat al mateix temps que fomentem els intercanvis per explicar als 

infants que es pot prescindir del valor econòmic de les coses per prioritzar el seu valor 

sentimental. Es comenta la possibilitat de vehicular aquesta proposta a la web, on fins i 



tot es podria crear un espai de compra-venda-cessió de material de segona mà. En 

resposta a una demanda de l’anterior reunió de la junta, la vocal de Relacions Socials 

també explica que l’escola disposa d’un pla d’evacuació i es fan els simulacres 

obligatoris, i es compromet a tenir enllestit per al gener el pla d’urgències mèdiques 

amb la idea de poder-lo sotmetre a votació en la següent assemblea general de socis. 

Finalment explica que ja s’ha celebrat la primera sessió de “L’hora del cafè” amb 

l’educador Jordi Mateu amb una assistència d’una vintena de persones. La propera 

tertúlia es farà al gener. La vocal de Medi Ambient, Marta Caño, explica que arran de la 

inquietud d’algunes famílies s’està mirant per millorar la qualitat de l’aigua que 

consumeixen els infants a l’escola. També hi ha problemes amb la higiene dels gots que 

tenen a les aules. La comissió està recopilant informació per veure si és viable fer algun 

canvi. D’altra banda, a la comissió estan treballant qüestions logístiques relatives a la 

recollida selectiva d'escombraries de l'escola. 

 

5-Valoració del funcionament de l’atenció personalitzada a les famílies: des que es 

va posar en marxa aquest servei  només s’ha atès una persona. L’Anna Gou comenta 

que l’espai on s’està fent -menjador de P3- no és massa adient, perquè ningú l’identifica 

amb l’AMPA. Es considera necessari disposar d’un espai adeqüat per poder atendre les 

famílies i guardar el material. Es demanarà a la direcció de l’escola aquest espai. Mentre 

no en tenim, s’acorda suspendre el servei d’atenció els dilluns al matí i els dijous a la 

tarda i penjar a la cartellera el llistat de membres de la junta de l’AMPA amb fotografies 

i adreces de correu electrònic per facilitar que tothom pugui contactar fàcilment amb les 

comissions. Es comunicarà a les famílies.  

 

6-Recollida de signatures per a la millora de la seguretat vial de l’entorn: la vocal 

de Relacions Externes, Ruth Fontelles, repassa el document on es recullen les 

deficiències en matèria de seguretat vial al voltant de l’escola. S’ha elaborat després de 

rebre les proposes de les famílies que han respost a la crida que va fer l’AMPA. 

S’acorda que amb aquest document es farà al gener una recollida de signatures. 

L’objectiu és que cada família reculli com a mínim 5/6 firmes, amb la idea 

d’aconseguir-ne prop d’un miler. Es lliuraran les signatures al Districte de l’Eixample i 

a l’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament. 

 



7-Informació del consell escolar: L’Anna Gou explica com està el procés de recepció 

de candidatures per a les eleccions al consell escolar. Es penjaran a la cartellera de 

l’AMPA a mesura que es rebin. El termini de recepció acaba el 21 de desembre. La 

vicepresidenta i representant en el consell escolar informa que la direcció de l’escola 

haurà de presentar un projecte de centre per renovar els seus càrrecs durant quatre anys 

més. L’Anna Gou també diu que es va parlar de la cobertura legal de les persones que 

participen en el projecte de pares/mares voluntaris durant l’horari lectiu. Es proposa que 

dos pares/mares que treballen en aquest àmbit assessorin l’escola i l’AMPA sobre 

aquesta qüestió. També es demana buscar informació a travès d’altres entitats que 

treballen en el camp del voluntariat. 

8-Posicionament de l’AMPA sobre l’avantprojecte de la LOMCE: en Josep Maria 

Soro recorda que en l’assemblea de l’octubre del 2011 ja es va expressar el suport de 

l’AMPA al model d’immersió lingüística de Catalunya. Demana que es reiteri ara i 

s’expressi també el rebuig a un avanprojecte que fomenta el mercantilisme i deixa en 

una posició difícil l’escola pública, de qualitat i laica. S’aprova el rebuig a 

l’avantprojecte de LOMCE i s’expressa el compromís d’organitzar els actes de protesta 

que es considerin orportuns.  

 

9-Contractació de personal extern: la vocal de Menjador, Cecília Garcia, explica que 

un grup de famílies proposa la creació d’una associació, parel·lela a l’AMPA, per 

contractar personal de suport a les aules en horari lectiu. Aquesta mateixa associació, 

que segons la Cecília Garcia funcionaria amb aportacions voluntàries de les famílies 

que s’hi mostressin interessades, podria posar en marxa també un espai per atendre 

infants de 0 a 3 anys amb una línia de treball en consonància amb la de l’escola. Alguns 

membres de la junta expressen dubtes sobre la viabilitat d’un projecte que depengui de 

les aportacions econòmiques voluntàries d’algunes famílies. A més,  es considera que 

crear estructures paral·leles a l’AMPA podria generar duplicitats i debilitar les dues 

associacions. Es demana que s’estudïin aquests projectes dins de l’AMPA. En Josep 

Maria Soro explica que en l’última reunió amb la directora de l’escola, aquesta li va 

traslladar la necessitat de contractar durant sis hores a la setmana una de les voluntàries 

que ja atèn en alguns moments l’espai d’activitat física per a infants de P3 i P4 durant la 

primera hora de la jornada. El president comenta que quan es parlava d’estalviar diners 

del pla de comunicació, es feia amb la idea de destinar-los a aquest requeriment que fa 



la direcció de l’escola per compensar les mancances de personal que han comportat les 

retallades. S’acorda que es demanarà assessorament per trobar la millor fòrmula per 

poder encarregar aquesta feina. 

 

10-Seguiment alumne de primer amb necessitats educatives especials: d’acord amb 

el compromís adquirit per la directora de l’escola i pel president de l’AMPA es trasllada 

a la junta informació sobre aquest cas. S’explica que aquest infant està rebent tota 

l’atenció necessària per part dels serveis socials i d’una unitat psicològica 

especialitzada. També se li fa seguiment i acompanyament des de l’escola. Un vetllador 

treballa amb l’infant 15 hores a la setmana. Les mestres han notat millora en la seva 

actitud a l’escola d’ençà que s’estan prenent totes aquestes mesures. 

 

11-Pla antipolls: l’Alberto Iglesias explica que hi ha un sistema de control dels polls 

que es fa servir a Holanda. Consisteix en què pares/mares voluntàries facin un control 

periòdic dels caps dels infants i que en cas de detectar polls recomanin a les famílies el 

tractament adeqüat. Alguns membres de la junta consideren que aquest és un mètode 

molt invasiu, i que només que alguna família es neguès a participar n’impediria la seva 

efectivitat. S’arriba a la conclusió que l’única cosa que es pot fer és seguir sensibilitzant 

de la manera més eficient i creativa possible, i assumir que aquest és un problema que 

no es pot eradicar totalment. La comissió de Relacions Socials vol fer una campanya 

impactant amb mitjans audiovisuals per informar i/o sensibilitzar tothom que cal anar 

fent el seguiment i eliminació de polls i llèmenes dels caps. 

12-Torn obert de paraula: l’Esther Hospital explica que s’està fent una recollida de 

regals per a l’equip educatiu de P3. Es recorda la necessitat de parlar del tema dels 

regals a les mestres en una assemblea per unificar criteris. La Ruth Fontelles comenta 

que un seguit de mares i pares volen impulsar una activitat de tabalers. Qui participès 

hauria d’aportar una quota per pagar el monitor i hauria comprar-se el material. Es 

presentarà la proposta a la comissió d’Extraescolars per veure com s’ha de gestionar. En 

no haver més intervencions, es procedeix a la redacció de la present acta. 

 

Barcelona, a 18 de desembre de 2012 



  

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  	  

 


