ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’11-11-2010
Data: Divendres 11 de Novembre 2010
Lloc: CEIP dels Encants
Assistents: Sergi Blancafort, Susanna Boya , Montserrat Caballé,
Anna Gou, Marc Palau, Josep Maria Soro, Laia Suau, Alfred Santapau,
Dani Vilaró
1-Avaluació de la captació de socis: Es revisa el percentatge de
famílies que són sòcies de l’AMPA. En Marc Palau explica que aquest
percentatge ha pujat fins al 83 per cent sobre el total de famílies que
formen part de l’escola. Es considera que la xifra es prou bona.
2-Aprovació de les línies de treball de cada comissió: Els vocals
de cada comissió expliquen el contingut de les seves reunions. La
Marta Oliva explica que a medi ambient proposen fer un arxiubiblioteca de material sobre temes d’aquesta matèria. També es farà
un inventari de material que utilitza l’escola per buscar la versió
ecològica. La comissió tirarà endavant un hort escolar ecològic i
treballa amb la idea de tenir un compostador. També estudiaran la
manera d’estalviar aigua i llum (recollida d’aigua de pluja per al reg,
energia solar per cuinar o reduir el temps en què les aixetes ragen
aigua). La Mònica Cobo explica que a menjador proposen millorar
l’autonomia dels infants a l’hora de triar i posar-se el menjar al plat,
crear tres espais diferenciats per a l’estona de la migdiada, i
demanen al proveïdor revisar els menús, un augment del productes
ecològics i més varietat de fruita. Demanen que els monitors de
Kampikipugui facin servir la mateixa metodologia de treball que les
mestres de l’escola. La Montse Caballé detalla l’oferta actual (acollida
de matí i tarda) i explica que la comissió d’extraescolars està
recollint informació per estudiar la viabilitat d’ampliar les activitats
amb d’altres com música, anglès o bàsquet. També comenta que ja
s’ha demanat la subvenció per al casal del març. L’Alfred Santapau
diu que la comissió de festes ja ha organitzat la Castanyada, i que
treballa en el Nadal, el Carnestoltes, una jornada literària a l’abril i en
la festa de final de curs. La Laia Suau explica que la comissió de
relacions socials treballa una proposta de l’escola per fer tertúlies
de pares i mares dinamitzades per un pedagog. També preparen tres
reflexions pedagògiques amb participació de famílies i mestres, i un
programa de conferències (encara per detallar, i que inclouen la de la
FaPaC i les de l’Ajuntament de Barcelona). Finalment es proposen

activitats, com una sortida a la Fundació Alícia o Cinema a la Fresca
(cal estudiar viabilitat econòmica). Es crea la figura del delegat de
classe. Josep Maria Soro explica que la comissió d’obres s’ha reunit
amb unes altres set escoles que també estan en mòduls. Diu que es
manté el contacte amb l’ajuntament de Barcelona per forçar
l’aprovació del PMU i la cessió a la Generalitat del solar on s’ha de
construir l’edifici. Cal fer el mateix amb la Generalitat per condicionar
el plec de condicions de construcció i impulsar que el projecte i l’obra
es facin segons el calendari previst. Es proposa fer les accions
pertinents perquè el disseny de l’edifici es faci tenint en compte les
necessitats pedagògiques de l’escola i perquè sigui energèticament
sostenible (que generi l’energia que consumirà). En Dani Vilaró
comenta que la comissió de comuncació, després de mesos de
treball, està en disposició de presentar al desembre la nova web.
També faran dos números de la revista, que ja vam editar el curs
anterior. Finalment, l’Ivan Manero explica que la comissió de
relacions externes treballa en la taula d’educació –on es
discuteixen les necessitats del barri de Sagrada Família en aquesta
matèria i s’impulsen projectes-, en el Camí Amic –per tirar endavant
recorreguts agradables i segurs que connectin les zones verdes, els
equipaments i els serveis-, i en el programa Temps de barri –per
desenvolupar activitats en família que facilitin un temps de
convivència entre criatures, pares i mares en un entorn agradable i
próxim.
3-Aprovació proposta de pressupostos per al curs: S’analitza els
pressupostos de cada comissió, i es decideix retallar-los tots un 10%
per poder ajustar els ingressos amb les despeses.
4-Preparació de l’assemblea del 24 de novembre: La comissió
de comunicació preparà un vídeo sobre les activitats de l’AMPA. Els
responsables de l’àrea econòmica es reuniran per fer les
modificacions pertinents en la proposta de pressupostos que se
sotmetrà a aprovació a l’assemblea. La Montse editarà el power point.
Per a l’assemblea s’haurà de tenir a punt el llibre de comptes, el de
socis i d’actes.
5-Repàs de les activitats en matèria de formació: El Sergi i la
Laia es reuniran per posar en un calendari totes les propostes en
matèria de formació i estudiar en la propera reunió de la junta quines
de les accions es tiren endavant. El curs de català es posa ja en
marxa.
6-Tramitació de l’assegurança de l’AMPA: S’aprova tramitar la
renovació com a socis de la FaPaC i la subscripció de l’assegurança
per al present curs.

7-Torn obert de paraula: Arran del malestar d’algunes famílies per
l’autorització de l’ús d’imatge que va fer arribar a l’escola l’empresa
Imaginarium per a una sortida al Poble Espanyol –demanaven permís
per poder fer publicitat o vendre les fotos dels nens/es a tercers-,
s’acorda que l’AMPA farà arribar una carta a l’esmentada firma per
traslladar-los el nostre malestar i explicar-los que ens ha decebut que
una empresa que es dedica al món de l’infant tingui tan poc respecte
per un dret fonamental dels menors, com és el de la intimitat. La
carta es traslladarà a la direcció del centre i al consell escolar perquè
si ho creuen oportú s’hi puguin sumar. També es demanarà a la
direcció de l’escola quins són els arguments per programar la jornada
intensiva del juny.
Barcelona, dijous 11 de novembre de 2010

