ACTA REUNIÓ DE LA JUNTA DEL 7 D’OCTUBRE
Dia: 7 d’octubre
Hora: 17:30 hores
Lloc: Escola dels Encants
Assistents: Roger Sardà, Marc Palau, Montse Caballé, Laia Suau, Anna Gou, Alfred
Santapau, Roger Nierga, Mireia Porta, Virgínia Navarro, Hernan Collado i Josep Maria
Soro. Excusen la seva preséncia Ivan Manero i Laura Cardús.
1-Repàs al llistat d’altes com a socis de l’AMPA: El tresorer de l’AMPA, Marc Palau,
explica que 115 famílies han pagat la quota d’associat. Es considera que la xifra és
positiva, si bé es confia que en els propers dies encara hi haurà alguna alta més.
2-Propostes d’activitats de les diferents comissions: Un cop constituïdes, les diferents
comissions han fixat els objectius i les necessitats pressupostàries per al curs 2011-12.
Virgínia Navarro explica que la comissió de Biblioteca vol fer inventari del material
existent i ordenar-lo amb criteri, establir acords de vinculació amb altres biblioteques,
organitzar exposicions i activitats, fer recomanacions a les famílies i habilitar un servei
de prèstec. Necesiten entre 600 i 700 euros. Montse Caballé informa que la comissió
d’Extraescolars farà un seguiment de les activitats de piscina i anglès que s’han ofertat
aquest curs (amb la programació també d’una jornada de portes ofertes per a pares i
mares) i de l’acollida matinal i de tarda. També es plantegen organitzar sessions
puntuals de noves activitats per veure quina acollida tenen i estudiar si es poden
programar de forma estable i regular. Demanen 300 euros. Mireia Porta fa un repàs a les
característiques i els objectius de la comissió de Recerca i Innovació. Diu que
treballaran en la recerca de possibles fonts de finançament per tirar endavant projectes
que conjuntament amb la direcció de l’escola es considerin interessants des del punt de
vista pedagògic. També buscaran reconeixement a la feina feta a travès de premis o
subvencions, i donaran suport als projectes de Nicaragua i ARCE. Editaran un
document (resum breu del que es va presentar al Premi Marta Mata a finals del curs
passat) per fer difusió de què es fa a l’escola, i sobretot, perquè. Necesiten entre 200 i
300 euros. Alfred Santapau explica que la comissió de Comunicació treballarà en
millores per a la web i editarà el tercer número de la revista. També s’elaborarà un
document de pros i contres per valorar si és convenient fer ús d’una xarxa social.
Pressuposten entre 800 i 900 euros. El mateix Alfred Santapau detalla les celebracions
que tenen pensades a la comissió de Festes. Necesiten 2.500 euros. També proposen fer
noves samarretes (amb nou disseny), el que requeriria una inversió inicial superior als
1.000 euros que després generaria un benefici per a l’AMPA. L’Hernan Collado explica
que la comissió de Medi Ambient vol seguir treballant en la reducció de residus, l’hort
escolar, i vetllar per la compra de material ecològic i per criteris sostenibles en les obres
que es facin al centre. També proposa tallers de reutilització de materials, habilitar
conjuntament amb la comissió d’Obres un circuit infantil per a bicis en un dels
corredors laterals de l’escola i gestionar un servei de cistelles de verdures. Demanen
750 euros. Roger Nierga comenta que la comissió de Relacions Socials ofertarà deu

sessions de tertúlies dinamitzades pel pedagog Xavier Gimeno i reflexions
pedagògiques a càrrec de Xavier Mateu. També proposen organitzar dos Mercats
d’Intercanvi (per al 16 de desembre i el 23 d’abril) i una sortida de final de curs per a
famílies. També informa que estan treballant en la creació d’un Banc de Temps.
Pressuposten 975 euros. Josep Maria Soro explica que la comissió d’Obres seguirà
mantenint negociacions amb grups polítics i administracions per a la construcció de
l’edifici definitiu i l’habilització de nous mòduls (a sobre dels que ocupen ara a P3) per
aquest proper estiu. També caldrà fer negociació-actuació pels problemes de caiguda de
fragments de coberta i per acabar amb la concentració de líquids (niu de mosquits tigre)
de la nau adjacent en un dels laterals de l’escola. Finalment caldrà coordinar-se amb les
comissions de Medi Ambient i Recerca i Innovació per al projecte de convertir el pati
en un jardí. D’entrada no es necessita pressupost. La comissió de Menjador vetllarà pel
bon funcionament de la nova empresa de càtering i seguirà amb la formació de monitors
i famílies sobre els hàbits i els comportament relacionats amb el moment dels àpats.
Pressuposten 200 euros. La comissió de Relacions Externes participarà en el Pla
Comunitari de Sagrada Família per a la concreció del projecte Camí Amic, i mantindrà
relacions amb els agents del nostre entorn. Necessiten 350 euros.
3-Elaboració de la proposta de pressupost per al curs 2011-12: El tresorer explica
que imputarà el saldo positiu de 3.832,36 euros al pressupost d’aquest any. A això
caldrà sumar el total d’ingressos en concepte d’altes de quotes de socis, i restar la
quantitat que s’ha de pagar a algunes famílies en concepte de subvencions d’acollida.
També explica que seria bo deixar un remanent de 1.500 euros sense finalitat concreta
per a posibles eventualitats. Amb aquests criteris, i conjuntament amb Ivan Manero i
Josep Maria Soro, elaborarà la proposta de pressupostos que se sotmetrà a votació en
l’Assemblea General Ordinària.
4-Convocatòria i preparació de l’Assemblea Ordinària d’inici de curs: S’acorda ferla el 25 d’octubre a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:10, en segona. Es
consensua l’ordre del dia, que inclou informació sobre la construció de l’edifici definitiu
i les retallades, l’aprovació del balanç del curs passat i del pressupost del present, la
modificació del Reglament de Règim Intern (amb canvis per regular la figura del/la
delegat/da i la manera de fer i comunicar les actes) o la proposta d’adhesió al manifest
de la plaforma Som escola. La Laia Suau tindrà a punt un llistat actualitzat de famílies
sòcies i una cartolina per a cadascuna d’elles per als vots. La Montse Caballé i el Josep
Maria Soro elaboraran el power point de l’assemblea.
5-Torn obert de paraula: L’Anna Gou explica el desenvolupament del primer consell
escolar del curs, i es fa càrrec d’aconseguir les dades sobre l’afectació de les retallades
en el dia a dia de l’escola. També comenta la demanda d’algunes famílies que
consideren necessari millorar el control en les sortides dels infants, i impedir l’accès
dels nens i nenes a l’escala d’emergència durant l’activitat del pati obert. En Roger
Nierga també explica que en alguna classe no hi ha delegat i en alguna altra hi ha
voluntaris per fer torns trimestrals. Es desaconsella aquesta opció per qüestions
organitzatives i perquè totes les famílies han de tenir clar qui es el seu delegat/da.
S’insta a fer la tria el més aviat possible. L’Alfred Santapau comenta la proposta de fer
la festa de Nadal al Teatre Versus, ja que els seus propietaris ofereixen l’espai
gratuïtament i col·laborarien amb l’escenografia. El problema és que la xifra de
potencials assistents supera de molt l’aforament del teatre. Es desaconsella fer dos torns
per no dividir les famílies, i tampoc no es veu amb bons ulls repartir tiquets i limitar el

nombre de familiars que poden assistir. L’opció d’acceptar l’oferiment del Versus i
superar l’aforament es desaconsella també perquè en cas d’accident/incident ni el teatre
ni la nosatra companyia d’assegurances es farien càrrec de la responsabilitat jurídica i
econòmica que se’n derivès. S’insta a buscar un nou espai. Es demana a la comissió de
Relacions Externes que treballi en aquest sentit. En no haver mes intervencions, es dóna
per finalitzada la reunió i es procedeix a la redacció de la present acta.
Barcelona, a 11 d’octubre de 2011

