ACTA REUNIÓ DE LA JUNTA DEL 27 DE FEBRER DE 2012

Dia: dilluns 27 de febrer de 2012
Hora: 16:45
Lloc: Escola dels Encants
Assistents: Montse Caballé, Anna Gou, Alfred Santapau, Roger Sardà, Roger Nierga,
Marc Palau, Ivan Manero, Virginia Fusté, Laia Suau i Josep Maria Soro. Excusen la
seva assistència Mireia Porta i Laura Cardús.

1-Novetats a Biblioteca, Relacions Socials i Relacions Externes: La Virginia Fusté
obre la sessió i explica que tres membres de la seva comissió estan fent un curs per
aprendre a fer servir el programa informàtic que implementarem a l’escola per gestionar
el servei de biblioteca. També informa que molt aviat faran efectiva la compra de nou
material per a l’espai de la biblioteca amb el mateix criteri que fins ara, és a dir, primant
la qualitat per sobre de la quantitat. També comenta que ha sorgit la iniciativa de fer
venir conta-contes a l’escola, i en concret menciona la possiblitat de contactar amb un
grup de mestres jubilades que s’han organitzat i que ofereixen aquesta activitat als
centres escolars. En Roger Nierga explica que a la comissió de Relacions Socials estan
treballant en l’organització de la sortida de final de curs per a les famílies. Hi ha
diverses opcions. També diu que la iniciativa del Banc del temps tira endavant. Ja s’ha
redactat la normativa d’ús i ben aviat es farà una xerrada informativa adreçada a tota la
comunitat educativa. Finalment, comenta que en breu es posarà fil a l’agulla pel que fa a
les millores en la comunicació amb totes les famílies de l’escola. Sobre el particular, en
Josep Maria Soro explica que ja es poden demanar les subvencions que ofereix
l’Ajuntament de Barcelona per a projectes concrets, i que aquesta podria ser una línia a
desenvolupar per presentar-la a la convocatòria en curs. S’acorda parlar-ne amb la vocal
de Recerca i Innovació, Mireia Porta, per articular un projecte global sobre la

comunicació a l’escola per mirar de presentar-lo a les subvencions d’aquest any. L’Ivan
Manero informa que el projecte de Camí Amic, en el qual participem amb altres escoles
del barri, entra ja en la recta final. Es presentarà el 5 de maig al matí. L’Ivan demana
incloure la presentació en el calendari d’activitats de l’escola, fer-ne difusió i participar
en la campanya per buscar establiments col·laboradors. S’acorda complir amb aquests
tres objectius. Abans de passar al següent punt, en Josep Maria Soro mostra la seva
preocupació pel desaprofitament del talent de les persones que formen part de Relacions
Externes. Exposa la necessitat de reactivar la dinàmica interna de la comissió i fer més
més fluïda la comunicació. El vocal, Ivan Manero, afaga el repte de dinamitzar la
comissió. De la mateixa manera, en Josep Maria Soro comenta les respostes negatives
que ha generat el comunicat de la comissió de Menjador sobre els petits canvis en el
menú i les propostes de berenars. En aquestes respostes, les famílies comenten que les
decisions importants en el menú dels infants mereixerien una informació, i fins i tot, un
sondeig previ. Igualment, s’observa una resistència a rebre indicacions (més encara
segons com estiguin formulades) sobre aspectes de la vida fora de l’espai de l’escola i
més enllà de l’horari lectiu. Es lamenta que tot l’esforç que han fet els membres de la
comissió per fer pedagogia sobre la millor alimentació per als infants (amb petits
canvis, de vegades simbòlics, com l’eliminació de la proteïna animal només dos dies al
mes) hagi tingut una resposta negativa malgrat la base científica que avala la decisió.
S’atribueix a una mala estratègia comunicativa. Es recomana traslladar la informació
que es consideri sensible als usuaris d’un servei i consultar-los sempre, abans de
prendre una decisió. Hi ha coincidència a l’hora de destacar que cal aprendre d’aquest
exemple perquè totes les comissions puguin millorar en el futur la gestió de casos
similars. També es proposa celebrar una sessió informativa amb les famílies usuàries
del servei de menjador per fer-los arribar la informació de primera mà i escoltar les
seves opinions i dubtes. Es traslladarà la proposta a la vocal, Laura Cardús.
2-Compra d’un canviador per a nadons: Es sotmet a votació l’adquisició d’un
canviador per a nadons, que s’instal·laria (d’acord amb el que es va pactar amb la
direcció de l’escola) al lavabo per a adults del mòdul que actualment ocupen els infants
de P3. L’objectiu és facilitar el canvi de bolquers a aquelles famílies que acompanyen
els seus infants a l’escola amb germans o germanes acabats de néixer. El preu del
canviador plegable de pared homologat és de 150 euros més IVA. S’aprova la compra.

3-Obligacions fiscals i estat actual de comptes: El tresorer, Marc Palau, explica que
ha arribat a un acord amb Kampikipugui sobre la forma i els terminis per fer el
pagament dels seveis que ens presten. També informa que un cop cobrades (encara que
amb força retard) les quantitats que havia d’abonar el Consorci en matèria d’ajudes per
a l’acollida matinal i les extraescolars del curs passat, en els propers dies es procedirà a
fer el repartiment proporcional dels diners entre les famílies que van utilitzar aquests
serveis. En Marc Palau explica que a partir d’ara caldrà fer cada trimestre la declaració
de l’IRPF. Això, sumat a la gestió dels balanços de cada comissió i al control econòmic
de les activitats que anem incorporant a mesura que creix l’escola, incrementen la feina
que cal fer. Per això proposa debatre en una propera reunió quin és el millor model que
podem adoptar per a la gestió econòmica de l’AMPA.
4-Invitacions d’aniversari: Es lamenta que la comunicació que es va fer recentment
amb indicacions sobre aquest tema no s’haguès consensuat préviament amb l’AMPA.
S’exposen els arguments de l’escola, que es mostra contrària al repartiment de les
invitacions d’aniversari entre els infants dintre del recinte escolar per evitar la frustració
que poden tenir alguns d’ells quan no són convidats a diferència dels seus companys o
quan malgrat rebre la invitació no van després a la festa per decisió de la família. Es té
en compte aquest posicionament de l’escola, però també es creu convenient donar
resposta a la necessitat que tenen algunes famílies per organitzar els aniversaris dels
seus infants. A més, es considera que cal regular de manera clara aquest tema quan
abans millor. Així doncs, i tenint en compte els criteris assenyalats per l’escola,
s’acorda pactar amb la direcció que a partir d’ara les invitacions d’aniversari només es
podran enviar a les famílies per correu electrònic. Considerant la indicació i el
raonament de l’escola, s’exclou la possibilitat de donar invitacions en mà o penjar
cartells anunciadors de festes d’aniversari a l’escola. Per convidar els infants d’una
classe caldrà contactar amb el delegat/da, que és qui té les adreces de mail i qui enviarà
el text d’invitació amb còpia oculta. La invitació la rebran totes les famílies de la classe,
sense possibilitat de seleccionar-ne algunes. Lògicament, aquesta regulació només
afecta el que passa a l’interior del recinte escolar.
5-Jornada intensiva: En Josep Maria Soro informa que la direcció de l’escola vol
traslladar a la comunitat educativa la proposta de canviar l’horari lectiu per pasar a fer
jornada continuada en comptes de partida, com fins ara. S’acorda demanar a la direcció

de l’escola que concreti en què consisteix la seva proposta i que s’obri un procés
constructiu, participatiu i tan llarg com sigui necessari per reflexionar sobre els
arguments favorables i contraris a la jornada continuada i per avaluar bé els efectes que
podria tenir la seva implementació. Es considera necessari demanar una sessió oberta a
tothom per debatre la mesura amb experts que tinguin un punt de vista favorable i
d’altres que siguin més crítics, i perquè les famílies puguin expressar la seva opinió o
els seus dubtes. Igualment, i davant de la importància de la mesura, es demana que la
decisió no es prengui precipitadament, i que sigui fruit d’un ampli consens de la
comunitat educativa. Per això, es creu convenient que després del període d’informació
i de reflexió, i quan es consideri oportú, es faci un referéndum vinculant, el resultat del
qual sigui traslladat al consell escolar. Els membres de la junta també acorden elaborar
un document amb tots els dubtes, neguits i incerteses que genera la proposta d’horari
per traslladar-lo a la direcció de l’escola.
6-Sisena hora: En Josep Maria Soro explica que la FaPaC, de la qual l’AMPA en
forma part, ja ha iniciat la recollida de signatures per forçar la tramitació al Parlament
de Catalunya d’una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) encaminada a legislar la
inclusió de la sisena hora diària en l’horari lectiu de les escoles públiques. La direcció
de l’escola es mostra contrària a la sisena hora. S’acorda pactar amb l’escola de quina
manera es pot traslladar a tota la comunitat educativa els arguments a favor i en contra
d’aquesta mesura perquè tothom en pugui tenir una opinió.
7-Relleu a la junta: S’exposa la necessitat de començar a parlar de la renovació de la
junta de cara al curs vinent. Malgrat que el relleu obligatori no s’hauria de fer fins al
juny del 2013 (als dos cursos de l’elecció de l’actual equip), hi ha plena coincidència a
l’hora de defensar la necessitat d’introduir persones noves a la junta cada any per donar
pas a noves idees i propostes, i per facilitar que les famílies que entren a l’escola també
tinguin representació a la junta. S’estableix un període de 15 dies perquè els actuals
membres de la junta decideixin i comuniquin la seva continuïtat o la seva baixa (hi ha
dos baixes segures i tres persones amb dubtes). Posteriorment es proposaran els relleus.
En Josep Maria Soro advoca perquè seguint la fòrmula del curs passat, els nous
membres s’incorporin ja a la dinàmica de la junta en les últimes reunions d’aquest curs
per facilitar el relleu.

8-Torn obert de paraula: La Montse Caballé comunica que la comissió
d’Extraescolars ha rebut dues propostes per fer activitats en família, una de
psicomitricitat i una altra de dansa. Com que cal detallar aspectes pràctics, com la forma
de pagament o la titulació d’una de les persones que impartirà les sessions, es decideix
prendre la decisió definitiva en una propera reunió. L’Anna Gou també explica que ha
demanat els pressupostops de l’escola per poder-los estudiar conjuntament amb temps
abans del proper consell escolar, fixat per al 13 de març, que es quan se sotmetran a
votació. També exposa la idea de proposar en aquest consell escolar fòrmules per
facilitar el pagament de la quota de material escolar de les famílies amb 3 o més infants.
Finalment es comenta la conveniència de traslladar a la direcció de l’escola la mala
impressió que causa el fet de tenir peces de roba a terra o carmanyoles brutes en el
passadís central. Es proposa dipositar tot aquest material “perdut” en un recipient i
reciclar o donar el seu contingut quan hagi passat un temps prudencial sense que ningú
l’hagi reclamat.

Barcelona, 7 de març de 2012

