ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Lloc: Escola dels Encants
Dia: 25 de maig de 2011
Hora: 19:15 hores
Legalment convocats per a l’assemblea general ordinària de l’AMPA de l’Escola dels
Encants, es reuneixen 46 persones en representació de 39 famílies sòcies (quòrum de
participació del 44,83 per cent). Obre la sessió el president, Josep Maria Soro, que
agraeix l’assistència dels presents i exposa el primer punt de l’ordre del dia.
1-Ratificació-aprovació de l’acta de l’assemblea anterior: en no haver cap esmena,
es procedeix a aprovar-la per unanimitat.
2-Gestions per a la cessió del solar on s’ha de construir l’escola: el president exposa
el calendari inicialment previst per a la construcció de l’edifici de l’escola. Recorda que
després de l’aprovació del Pla Especial i de Millora Urbana que reservava i
requalificava el solar per a l’esmentat edifici, l’ajuntament de Barcelona es va
comprometre verbalment a adquirir els terrenys a l’actual propietari, la Tresoreria de la
Seguretat Social, en uns vuit mesos. Això vol dir que al novembre el solar hauria de ser
propietat de l’ajuntament, que posteriorment haurà de fer la reparcel·lació de l’àrea
afectada i la cessió al departament d’Ensenyament perquè construeixi l’edifici.
S’explica que en una recent reunió amb el regidor de Districte, aquest va exposar els
seus dubtes sobre el compliment dels terminis anunciats per a la compra del solar.
També es recorda que el departament d’Ensenyament ja ha explicat que degut a les
retallades només es construiran les escoles ja licitades, i que la resta hauran de
perllongar la seva estada en mòduls prefabricats. Per tot plegat, s’acorda que la junta de
l’AMPA i la direcció de l’escola miraran de reunir-se amb els nous responsables del
Districte i de l’àrea d’Urbanisme de l’ajuntament (un cop es constitueixi el consistori

sorgit de les eleccions municipals del 22 de maig) per aconseguir informació de primera
mà sobre els terminis per a la compra del solar. De la mateixa manera, el president
explica que la FaPaC ha demanat una trobada amb el departament d’Ensenyament per
aconseguir informació més concreta sobre el programa i els terminis de construcció de
noves escoles. S’acorda que en la propera assemblea s’avaluarà el resultat d’aquestes
reunions amb l’administració i s’estudiarà si cal emprendre un altre tipus d’accions.
3-Aprovació del Reglament de Règim Intern (RRI): s’explica que aquest és un
document que s’ha treballat des del curs passat. L’objectiu és disposar un reglament àgil
i pràctic –que poguem modificar sense els requisits que demana qualsevol canvi en els
Estatuts-, i que a banda de fixar la filosofia de l’associació, reguli de forma bàsica
qüestions de la vida interna de l’organització. És un document viu. Això vol dir que està
obert als canvis que es considerin oportuns, i que seran inclosos sempre que l’assemblea
hi doni el seu vist-i-plau. D’entrada, fixa qüestions bàsiques d’organització, el relleu de
la junta o el repartiment de les subvenvions. L’associat Hernan Collado demana que en
aquest reglament s’incorpori un punt per regular els terminis i les maneres de fer arribar
les actes de les assemblees als socis. El president diu que en pren nota per a la propera
modificació –un cop tothom n’hagi rebut informació prévia- i sotmet a votació el text
que s’havia fet arribar a tots els associats i que està penjat a la web per a qualsevol
consulta. S’aprova per unanimitat.
4-Balanç del treball de les comissions: totes les comissions expliquen el treball que
han fet al llarg del curs. Laia Suau explica que la comissió de Relacions Socials ha tirat
endavant les tertúlies i quatre xerrades al llarg del curs, i que el dia 27 es fa el primer
Mercat d’Intercanvi, i el dia 28, la sortida de famílies al complex de Món Sant Benet.
Montse Caballé informa que la comissió d’Extraescolars ha ofert novament el servei
d’acollida de matí i de tarda, i s’han organitzat dos casals, el de la Setmana Blanca del
març, i el de l’estiu. També explica que de cara al curs vinent s’ofertarà l’extraescolar
de piscina per als infants de P5 i activitats en anglès. Hernan Collado diu que a Medi
Ambient han continuat amb el treball de l’hort i el reciclatge, i miraran d’impulsar la
biblioteca de temes mediambientals. Oriol Noguera recorda tot el treball que s’ha fet des
de la comissió d’Obres per millorar el Pla Especial i de Millora Urbana de l’escola, els
passos que s’estan fent per impulsar el desenvolupament urbanístic de la resta de l’illa,
la gestió per la problemàtica de l’amiant i les negociacions amb el Consorci d’Educació

per definir l’ampliació de l’escola amb mòduls. Sandra Rubio explica que des de la
comissió de Menjador han impulsat accions formatives perquè els monitors treballin
amb la mateixa línia pedagògica que l’escola i fomentin l’autonomia dels infants.
També informa que han buscat la nova empresa que prestarà el servei de càtering a
l’escola a partir del setembre. Serà Natural Cuina. Intervé la directora de l’escola, Agnès
Barba, per informar que la cuinera que prestarà el servei a les instal·lacions del centre
serà una mare i estarà contractada per la firma escollida. L’associat Ivan Manero
demana que aquesta persona sorti d’un procés obert i adreçat a totes les famílies per
garantir la igualtat d’oportunitats. Alfred Santapau detalla que la comissió de Festes ha
organitzat la celebració de la Castanyada, el Nadal o el Carnestoltes, i té ja detallat el
lipdub i la festa de final de curs. Ivan Manero explica que la comissió de Relacions
Externes ha participat en l’elaboració del programa Camí Amic inclòs en el Pla
Comunitari del barri. Guillem Capellades informa que la comissió de Comunicació ha
elaborat el nou web de l’escola, i n’actualitza els continguts. També s’han fet vídeos
sobre activitats del centre i s’ha editat el segon número de la revista. S’aprova el balanç
de les comissions i el canvi de l’empresa de càtering.
5-Aprovació de la quota per al curs 2011-2012: s’explica que la proposta que es fa a
l’assemblea està condicionada aquest any per dos variables: la crisi i l’augment de la
quota de material escolar per al proper curs, que puja significativament. El president
també informa que hi ha un equip de dues persones (Sergi Blancafort i Mireia Porta)
que ha començat a treballar conjuntament amb l’escola per trobar finançament
alternatiu. S’han establert dues línies de treball: fixar projectes concrets i cercar
esponsorització en el món privat i el públic, i buscar un reconeixement a la feina ben
feta que també comporti un premi econòmic. Tenint en compte tot plegat, es proposa
mantenir la quota d’associat en 50 euros. S’aprova per unanimitat.
6-Renovació de la junta: Es recorda que passats dos anys, ha arribat el moment de
renovar obligatòriament la junta de l’associació d’acord amb el que estableixen els
Estatuts. També es fa memòria que en el termini establert per presentar candidatures, la
secretària només ha rebut una proposta. Un cop validada i després de comprovar que
tots els integrants són socis o sòcies de l’AMPA, se sotmet a votació aquesta
candidatura. S’aprova per unanimitat. El reelegit president explica que la voluntat de la

junta és incorporar cada any pares o mares que entrin de nou a l’escola per afavorir la
renovació i procurar que les noves famílies se sentin representades.
7-Torn obert de paraula: Intervé la directora de l’escola per explicar que el centre
participarà en el projecte ARCE conjuntament amb altres escoles de l’estat. Aquest és
un programa del Ministerio de Educación que té l’objectiu d’afavorir el treball conjunt i
l’intercanvi d’experiències entres escoles de diferents comunitats. La directora de
l’escola detalla que de cara al nou curs es vol desenvolupar un projecte mediambiental
per transformar el pati. Agnès Barba també explica que els responsables d’Obres del
Consorci d’Educació instal·laran els nous mòduls a l’estiu i que per aquest motiu hi
haurà, com a mínim, dos dies que no es podrà accedir a l’escola. Recorda però que des
de la direcció i l’AMPA ja s’han fet gestions per coordinar aquestes actuacions amb
Kampikipugui -que gestiona el casal d’estiu que es farà al centre- i per buscar espais
alternatius en cas que sigui necessari. En no haver més intervencions, es dóna per
tancada la sessió i es procedeix a redactar la present acta.
Barcelona, 10 de juny de 2011

