ACTA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL 17 DE JUNY
Dia: divendres 17 de juny de 2011
Hora:16:45
Lloc: Escola dels Encants
Assistents: Anna Gou, Ivan Manero, Josep Maria Soro, Laura Cardús, Marc Palau,
Mireia Porta, Montse Caballé, Roger Nierga i Laia Suau. Assisteixen convidats Sergi
Blancafort i Susanna Boya. Excusen la seva preséncia Alfred Santapau i Roger Sardà.
1-Factures pendents d’aprovació: Es presenten les factures del transport en autocar de
la sortida a la fundació Alícia i el monestir de Sant Benet, i la corresponent a la
impressió del segon número de la revista. S’aproven per unanimitat.
2-Preparació de la reunió amb famílies noves: Es distribuixen les tasques per
elaborar el power point que es passarà en la reunió del 28 de juny amb informació
relativa a la feina que es fa en cada comissió. Es decideix projectar el lipdud.
3-Valoració de la solució per a la jornada intensiva d’aquest curs: En primer lloc es
valora molt positivament que s’hagi trobat una solució imaginativa -amb la implicació
de mestres, pares i mares- que ha permès mantenir l’horari de la sortida dels infants
sense que això hagi representat un cost per a les famílies. Per a futures ocasions, caldrà
potenciar més la coordinació entre els pares/mares voluntaris i les mestres perquè les
activitats proposades tinguin el mateix perfil i la manera de conduir-les sigui més
homogènia. Es podria fer una valoració més acurada amb les famílies participants.
4-Casal de setembre: Tothom coincideix que hi ha poc temps per a l’organització de
l’activitat, molts dubtes sobre la possibilitat que el Consorci d’Educació la subvencioni i
el problema afegit de les obres que cal fer aquest estiu a l’escola per a l’ampliació amb
nous mòduls. Aquestes cirscumstàncies desaconsellen l’organització d’un casal al
setembre. Per això, es decideix no fer-lo.
5-Aprovació extraescolars per al curs 2011-12: Montse Caballé exposa les dues
extraescolars en què ha treballat la comissió que ella representa per al proper curs i que
s’afegirien a l’oferta de l’acollida de tarda. Es tracta d’activitats en anglès (un dia a la
setmana i adreçat a alumnes de P4 i P5) i piscina (un dia a la setmana, al Centre
Esportiu Vintró, i adreçat als alumnes de P5). S’aproven totes dues. La comissió
d’extraescolars esbrinarà si la pòlissa d’assegurances que tenim contratada o la de
l’empresa de monitors cobreix el desplaçament des de l’escola fins a la piscina, ja que
caldrà fer-lo a peu. Es decideix mantenir el mateix preu per a socis i no socis, atès que
actualment el 90 per cent de les famílies són asociades.

6-Definició de la figura del delegat/da: Es llegeix i s’esmena el document que han
elaborat els quatre delegats que té actualment l’escola després de celebrar reunions amb
el president de l’AMPA, la vocal de la comissió de relacions socials i la cap d’estudis de
l’escola, Elisenda Vilà. Amb aquest document es vol definir què és el delegat de classe,
quines funcions té, quins mecanismes de coordinació amb l’AMPA i l’escola té al seu
abast i com s’escull. La Mireia Porta s’encarrega d’introduir les esmenes aprovades i
enllestir el document que es presentarà a tota la comunitat a l’inici del curs vinent amb
la intenció que després s’afegeixi al Reglament de Règim Intern.
7-Línies de treball obertes per aconseguir finançament: El president, Josep Maria
Soro, explica que conjuntament amb en Sergi Blancafort i la Mireia Porta s’ha continuat
amb el treball iniciat mesos enrere per trobar finançament addicional per al
funcionament de l’escola en dues vies: exposar el treball fet per aconseguir un
reconeixement, i si s’escau, un premi econòmic, i desenvolupar projectes amb
participació econòmica del sector públic o privat. En aquest últim camp, hi ha en marxa
l’estudi d’un projecte per transformar el pati en un jardí amb la idea de convertir-lo en
un programa educatiu amb la col·laboració-participació del 22@ a travès de l’àrea
d’emprenedoria. Pel que fa a la primera via, hi ha la possibilitat presentar l’escola al
Premi Marta Mata, que concedeix el Ministerio de Educación i que distingeix la qualitat
en l’educació, i al programa de subvencions que atorga anualment el departament de
Benestar Social de la Generalitat. Es decideix col·laborar amb l’escola per desenvolupar
el projecte de transformació del pati, i per presentar-se al Premi Marta Mata i al
programa de subvencions de Benestar Social. El president de l’AMPA exposa que les
vies obertes en aquest camp han comportat un gran volum de feina que s’afegeix a la
que ja hi havia per demanar i justificar les subvencions del Consorci d’Educació i
l’Ajuntament de Barcelona. Tenint en compte que aquesta feina encara s’incrementarà
més en el futur, Josep Maria Soro proposa la creació d’una nova comissió perquè se
n’encaregui. Proposa que s’anomeni comissió de Recerca i Innovació. S’aprova per
unanimitat.
8-Valoració del treball de cada comissió i possibilitats de millora: Es valora el
treball fet per cadascuna de les comissions. De tota manera, es considera necessari
arrencar amb més força i sobre tot més aviat a l’inici del curs perquè tot es pugui
planificar abans i es pugui avançar també la convocatòria de l’assemblea general.
També cal millorar la coordinació i la informació del treball que fan les comissions. Per
això, com a mínim un cop al trimestre, els vocals donaran explicacions de la feina feta o
la que tenen prevista en les reunions de la junta. També es veu necessari enfortir de cara
al proper curs les comissions de Relacions Socials, de Relacions Externes i de Medi
Ambient.
9-Torn obert de paraula: El vocal de Relacions Externes, Ivan Manero, s’encarrega
d’acompanyar els responsables de Kampikipugui a l’espai 210 per disposar de les claus
i la informació precisa per als dies en què el Casal d’Estiu no es pugui fer a l’escola per
les obres d’amplicació. Ivan Manero també demana a la representant de l’AMPA al
consell escolar, Anna Gou, que traslladi la petició de rebaixar la quota de material
escolar per al segon germà.

