ACTA REUNIÓ DE LA JUNTA DEL 23 DE SETEMBRE
Dia: 23 de setembre de 2011
Hora:16:45
Lloc: Escola dels Encants
Assistents: Marc Palau, Montse Caballé, Laia Suau, Ivan Manero, Anna Gou, Alfred
Santapau, Roger Nierga, Mireia Porta, Laura Cardús i Josep Maria Soro. Excusa la seva
preséncia Roger Sardà.
1-Benvinguda: El president de l’AMPA, Josep Maria Soro, dóna la benvinguda als/les
membres de la Junta en aquesta primera reunió de curs i felicita tothom per la rapidesa
amb què s’han posat en marxa els mecanismes per obrir el pati a la tarda i perquè les
famílies s’apuntin a les comissions.
2-Tancament de l’exercici econòmic del curs 2010-11: El tresorer, Marc Palau,
informa que un cop tancat l’exercici econòmic a 31 d’agost (com marquen els Estatuts),
les despeses pugena 5.875,99 euros i els ingressos a 9.708,35, la qual cosa deixa un
saldo positiu de 3.832,36 euros. Es decideix transferir aquesta quantitat als pressupostos
del curs 2011-12, i sotmetre el balanç a votació dels associats en la propera assemblea.
3-Novetats en la construcció de l’edifici definitiu: El president explica que a finals de
juliol, conjuntament amb la directora de l’escola, Agnès Barba, va mantenir una
entrevista amb el regidor del Districte de l'Eixample i d'Educació de l'ajuntament,
Gerard Ardanuy. El regidor explica que donada la precària situació econòmica de la
Generalitat, l'ajuntament vol oferir al govern català la possibilitat que sigui el municipi
el que es faci càrrec de la construcció dels tres o quatre equipaments de la ciutat que es
considerin prioritaris. Seria BIMSA qui construiria les escoles i després les cediria al
departament d'Ensenyament, que a través d'un conveni retornaria més endavant a
l'ajuntament els diners invertits. El regidor explica que voldria incloure l'Escola dels
Encants dins d'aquestes prioritats, però que cal atendre en primer lloc les necessitats del
CEIP Mediterrània -que porta molt més temps en mòduls- i estudiar amb el departament
d'Ensenyament si hi ha algun altre equipament que té preferència. Si l’Escola dels
Encants fos una de les prioritats, el solar on ha d’anar l’edifici no es compraria abans de
finalitzar l’octubre (com s’havia compromès l’anterior equip de govern) sinò quan
l’operació es poguès posar en marxar. A mitjans del mes de setembre, la directora de
l’escola i el president de l’AMPA també es van entrevistar amb el regidor del grup
municipal del PP Eduardo Bolaños, que considera que la construcció de l’edifici
definitiu és una prioritat i demanarà que passi per davant d’altres actuacions que no són
tan urgents.
4-Temes urgents (acollida de famílies, extraescolars i canvi empresa de càtering):
El vocal de la comissió de Relacions Socials, Roger Nierga, explica que estan en
contacte amb la direcció de l’escola per prestar atenció a les famílies que tinguin
problemes d’integració i estan valorant la possibilitat d’una iniciativa (posa com a

exemple les parelles lingüístiques) que permetès consolidar aquests esforços de cohesió.
Per a les persones interessades en fer cursos de català, s’acorda fer derivació cap a
iniciatives de barri o de ciutat de majors dimensions, un cop el Consorci de
Normalització Lingüística ha deixat de prestar aquest servei a les escoles. En Roger
Nierga també comenta que estan treballant en la iniciativa d’un banc de temps. Montse
Caballé explica que després de molts esforços la comissió d’Extraescolars ha posat en
marxa l’oferta de piscina per a alumnes de P5 i d’anglès per a infants de P4 i P5.
L’acollida ha estat molt bona. La vocal de la comissió de Menjador, Laura Cardús,
explica que després d’alguns desajustos amb el material i el menjar, compensats per la
professionalitat del cuiner, la nova empresa de catering està prestant el servei. Es valora
molt positivament la millora dels monitors del menjador i la seva actitud oberta i
positiva per aplicar els criteris i recomanacions que han rebut en les activitats de
formació que han fet per compartir la mateixa línia pedagògica que l’escola. També
informa que la comissió de menjador ha rebut una proposta per part de la direcció de
l’escola d’apujar el preu del servei 2 euros mensuals. S’acorda demanar més informació
sobre la proposta i analitzar-ho detalladament en reunió de la comissió abans d’aplicar
cap encariment del servei. L’Alfred Santapau informa que la comissió que ell representa
ja té a punt la festa de benvinguda. S’acorda que es vendran samarretes i embolcalls, i
que s’aprofitarà la mateixa taula de venda perquè les famílies s’apuntin a les comissions
i paguin la quota de l’AMPA.
5-Posicionament en el debat sobre el català a l’escola: El president de l’AMPA
proposa sometre a consideració de tots els socis i sòcies en la propera assemblea la
possibilitat d’adherir-se al manifest de la plataforma Som escola a favor del model
d’immersió lingüística després que una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya l’hagi qüestionat. S’aprova la iniciatva i es traslladarà a l’assemblea.
6-Carta de Compromís del Camí Escolar: El vocal de la comissió de Relacions
Externes, Ivan Manero, explica els últims avenços en el procès participatiu per elaborar
un document per millorar els trajectes fins a les escoles del barri en el marc del Pla
Comunitari de Sagrada Família. El procès finalitzarà a la primavera amb la presentació
del pla en la Festa Major del barri. Ivan Manero proposa introduir esmenes en la carta
de compromís que ha de firmar l’AMPA per col·laborar en la posada en marxa d’aquest
pla. S’aproven les esmenes.
7-Creació de la comissió de biblioteca: S’explica que l’habilitació d’un espai de
biblioteca als nous mòduls instal·lats aquests estiu convida al repte d’organitzar-lo amb
criteri, amb material bibliogràfic i audiovisual de qualitat adreçat als infants, però també
a les famílies, i la possibilitat en el futur d’ofertar un servei de prèstec. Per això es
planteja la necessitat de crear la comissió de biblioteca. S’aprova per unanimitat.
8-Constitució de les comissions per al curs 2011-12 i calendari de treball: Els últims
canvis en les comissions obliguen a fer modificacions en les vocalies, que queden
establertes de la següent manera. A Menjador, Laura Cardús; a Extraescolars, Montse
Caballé; a Relacions Socials, Roger Nierga; a Relacions Externes, Ivan Manero; a
Comunicació, Alfred Santapau, que també s’encarrega de la vocalia de Festes; a Medi
Ambient, Hernan Collado –que no forma part de la junta-, a Obres, Josep Maria Maria
Soro; a Recerca i Innovació, Mireia Porta; i a Biblioteca, Anna Gou. També s’acorda fer
les reunions de constitució de les comissions (amb els nous integrants) en el termini de
dues setmanes i convocar l’Assemblea General Ordinària pel 25 d’octubre.

9-Torn obert de paraula: En no haver més intervencions es dóna per finalizada la
reunió, i es procedeix a redactar la present acta.
Barcelona, 2 d’octubre de 2011

