ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Lloc: Escola dels Encants
Dia: 24 d’octubre de 2012
Hora: 18:15 hores
Legalment convocats per a l’assemblea general ordinària de l’AMPA de l’Escola dels
Encants, es reuneixen 63 famílies sòcies (quòrum de participació del 49 per cent). Obre
la sessió el president, Josep Maria Soro, que agraeix l’assistència dels presents. Abans
de començar amb l’ordre del dia, informa que fins al moment han pagat la quota de
socis un total de 129 famílies, el que representa un 76 per cent del total de les que tenen
els/les seus fills/es matriculats/des a l’escola. També hi ha 90 pares o mares que
participen en alguna de les deu comissions de l’AMPA. També explica que a partir del
novembre s’habilitarà un espai en un horari estable perquè les famílies puguin adreçarse a la junta de l’AMPA per traslladar propostes, suggeriments, dubtes o inquietuds.
Serà al menjador del mòdul de P3 tots els dilluns de 9:00 a 9:30 i tots els dijous de
16:45 a 17:30. Comenta que les reunions de la junta estan obertes a l’assistència de les
famílies, i que aquelles que vulguin exposar-hi un tema només han de comunicar-li al
president amb un mínim de 48 hores de temps perquè el pugui incloure en l’ordre del
dia. Finalment, es recorda que l’AMPA té perfil a twitter (amb l’adreça
@AMPA_Encants), que ja compta amb més de 200 seguidors, alguns d’ells polítics i
mitjans de comunicació. Explicat això, es passa al 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-Balanç de comptes del curs 2011-12: el tresorer, Ivan Manero, explica que l’exercici
anterior es va tancar com estableixen els Estatuts i el Reglament de Règim Intern a 31
d’agost, amb unes despeses de 9.869,57 euros i uns ingressos de 14.327,9 euros, amb la

qual cosa es va generar un superàvit de 4.458,35 euros. El tresorer explica que la
quantitat es trasllada al pressupost d’aquest exercici. Es recorda que l’AMPA fa
d’intermediari amb els proveïdors per facilitar a les famílies el pagament de les
activitats extraescolars o la cistella ecològica. Així, aquests diners surten per fer els
pagaments al cap de pocs diners que les famílies hagin fet l’ingrès sense generar cap
pèrdua, però tampoc cap benefici per a l’AMPA. El balanç s’aprova amb 49 vots a
favor, 2 en contra i 1 abstenció. El president explica que la contractació d’un grup
d’animació en la festa de final del curs anterior va generar dubtes per la idoneïtat de
l’espectacle i pel seu elevat cost. S’acorda que la presa de decisions en les comissions es
farà buscant sempre la participació del màxim nombre de membres possible i amb un
gran consens, i que les despeses superiors als 400 euros necessitaran el vist-i-plau de
l’assemblea, o en el seu defecte, de la junta de l’AMPA.
3-Activitats de les comissions per al curs 2012-13: el vocal de la comissió de Recerca
i Innovació, Alberto Iglesias, explica que estudiaran la implementació de tablets i app’s
als ambients de lliure circulació. També impulsaran la participació i lideratge d’un
projecte europeu Comenius i d’un altre d’emprenedoria amb el 22@. Treballaran en el
pla tecnològic de l’escola i estaran pendents dels concursos i convocatòries de
subvencions per al curs 2012-13. La vocal de Menjador, Cecília Rodríguez, diu que
volen cobrir la formació de monitors/es que treballen amb els infants al migdia, per
garantir que la seva mirada pedagògica sigui coherent amb la de l’escola. També es
programaran tallers i xerrades de sensibilització que seran adreçades a les famílies i
tindran un cost per a qui vulgui participar. També volen fer un bloc per compartir i
debatre temes relatius a la nutrició i els hàbits alimentaris. El vocal d’Activitats
Extraescolars, Òscar Brutau, explica que la comissió vetlla pel servei d’acollida de matí
i de tarda que desenvolupa l’empresa Kampikipugui i anima a qualsevol família que
estigui interessada a fer-ne ús que s’adreci al correu de la comissió o directament a la
Mònica Saura. També organitzen les activitats d’anglès (P4, P5 i 1r), piscina (P5),
psicomotricitat en família (P3, P4 i P5) i moviment creatiu (P3, P4, P5 i 1r). Més
endavant oferiran algun tast de possibles activitats de cara al futur. El vocal de
Comunicació, Guillem Capellades, comenta que el primer objectiu és desenvolupar el
pla de comunicació de l’escola. També volen treballar en l’arxiu d’imatges del centre, la
gestió de l’espai web, la dinamització del perfil de twitter i la confecció de la revista. La
vocal de Biblioteca, Sol Kliczkowski, explica que el gran objectiu de la comissió és

donar un impuls important per arrencar amb força el projecte de la biblioteca de
l’escola. Informa que caldrà fer una inversió inicial més important per adquirir llibres i
material audiovisual, primant la qualitat per sobre de la quantitat. Després caldrà
informatitzar tot el material amb el programa de gestió de biblioteques “E-Pergam” amb
l’objectiu de poder posar en marxa un servei de préstec. També han previst fer altres
activitats, com un taller d’il·lustració o una visita a la biblioteca de la Sagrada Família.
En representació de la comissió d’Obres, la Benedetta Rodeghiero explica que s’han
proposat tirar endavant diferents actuacions cada trimestre. Detalla els projectes del
cobert de la nova entrada per l’avinguda Diagonal, un altre per a la recollida de l’aigua
de la pluja i la seva reutilització, una nova font, un aparcament per a bicicletes a
l’interior del recinte, un ambient exterior de ciències o la millora de la instal·lació per
garantir ombra en una part del pati. La vocal de Relacions Externes, Ruth Fontelles,
informa que la comissió col·labora activament en la xarxa d’AMPAs i l’Assemblea
Groga per al disseny i preparació d’accions reivindicatives contra les retallades. També
volen pensar una acció amb caràcter periòdic i estable per reclamar el solar on s’ha de
construir l’edifici definitiu de l’escola. Treballen en la millora de la seguretat vial al
voltant del centre i continuaran desenvolupant la col·laboració amb la Fundació Assís.
L’Esther Hospital diu la comissió de Relacions Socials té previstes dues xerrades anuals
a càrrec de l’educador Jordi Mateu. També es treballa en un espai de tertúlia anomenat
“L’Hora del Cafè”, a càrrec del mateix educador. Es faran un cop al mes els dilluns
entre les 15 i les 16.30h. Aquesta darrera activitat serà finançada per les famílies
assistents. Estudiaran la manera de mantenir la sortida de famílies a final de curs
abaratint-ne el cost. Es programaran dos mercats d’intercanvi i volen començar el
projecte d’un Banc del Temps, que té un cost d’implementació inicial elevat. L’Alfred
Santapau, en representació de la Comissió de Festes, explica han afegit al calendari la
celebració de Santa Cecília el 22 de novembre per programar activitats relacionades
amb la música. Fa un repàs a la resta de festes i les dates proposades, i destaca com a
novetat un vespre de cinema a la fresca a l’escola a finals de primavera. En nom de la
comissió de Medi Ambient, l’Elena Jou informa que seguiran promovent el consum de
la cistella ecològica i de proximitat. També volen continuar amb la convocatòria de
Bicitrobades i, conjuntament amb Obres, promoure la construcció d’un aparcament de
bicicletes. Afegeix que vetllaran per la recollida selectiva de residus de l’escola i la
sensibilització sobre aquesta qüestió. De fet, volen més contenidors de selectiva i
aprofita per fer una crida per si algú en pot aconseguir. També fan falta noves eines per

a l’hort. Finalment pretenen fer una recerca sobre sistemes per millorar la qualitat de
l’aigua de boca a l’escola. En Bernat Martínez pregunta si aquestes activitats responen a
les prioritats de l’equip pedagògic de l’escola. En Josep Maria Soro respón que en
finalitzar el curs passat es va fer una reunió de coordinació entre la direcció de l’escola i
la junta de l’AMPA per fixar de comú acord les prioritats per al nou curs. A l’inici
d’aquest exercici, les diferents comissions mixtes -amb presència de pares, mares i
mestres que representen l’escola- han detallat aquestes activitats i el pressupost que
calculen que necessitaran per desenvolupar-les. En funció de les prioritats fixades per la
direcció de l’escola i del treball de les comissions, la junta ha elaborat una proposta de
pressupost, que és la que se sotmetrà a votació. En Bernat Martínez demana que es faci
pública l’acta de la reunió de coordinació entre la direcció del centre i la junta de
l’AMPA de finals del curs passat. S’acorda penjar-la a la web. S’aproven les activitats
amb 49 vots a favor, 2 en contra i una abstenció.
4-Aprovació del pressupost per al curs 2012-13: en Josep Maria Soro recorda que
l’elaboració de la proposta dels pressupostos ha estat llarga –va arrencar a finals del
curs anterior- i participativa, ja que s’han recollit les prioritats de l’equip pedagògic de
l’escola i les propostes que han treballat les diferents comissions. També comenta que el
darrer pas, que ha consistit a concretar en números aquesta proposta en una reunió dels
membres de la junta, ha estat feixuc. A tall d’exemple, explica que la suma de les xifres
que havien demanat inicialment les diferents comissions suposava el doble dels diners
disponibles per aquestes partides. Així doncs, a l’hora d’elaborar la proposta s’han
prioritzat aquells projectes que ja estaven compromesos i/o subvencionats per
l’administració, els que la direcció de l’escola havia marcat com a prioritaris i aquells
que financen serveis o activitats de les quals en poden gaudir la majoria de les famílies.
Es detallen totes les partides, amb una previsió de despeses de 10.400 euros i una
previsió d’ingressos d’11.100, el que dóna un superàvit mímim de 700 euros. S’explica
que a l’hora de fer la previsió d’ingressos s’ha fet un càlcul a la baixa, que no inclou cap
subvenció de l’administració i contempla unes partides per la venda de productes o la
generació de publicitat molt modestes. L’objectiu és situar-nos en el pitjor escenari
possible d’ingressos per anar tranquils i garantir que fins i tot així podríem tancar
l’exercici amb superàvit. Es proposa que a mesura que avanci el curs i es concreti
aquest previsible augment del capítol d’ingressos, es pot decidir el destí dels diners que
es generin en una propera assemblea. En Josep Maria Soro proposa que l’AMPA deixi

de cobrir una part del canguratge durant les reunions que es fan a l’escola. S’accepta per
unanimitat. També detalla una partida dels pressupostos que està destinada a cobrir el
50% del cost de la sortida de colònies d’aquells infants, les famílies dels quals no poden
assumir íntegrament aquesta despesa. En Josep Maria Soro explica que és la direcció de
l’escola qui detecta directament aquests casos –l’any passat van ser 8- i comunica a la
junta de l’AMPA l’import necessari. En Jochum Bax es mostra preocupat pel fet que el
resultat positiu del pressupost s’aconsegueix després d’haver traslladat als números
d’aquest any els 4.500 euros de superàvit de l’anterior exercici. En Josep Maria Soro
respón que en tots els pressupostos de la curta història de l’AMPA s’ha imputat una
partida similar, percentualment, que provenia del superàvit de l’exercici anterior. A més
insisteix a destacar que a l’hora de fer la previsió dels ingressos s’ha fet un càlcul a la
baixa per tenir la seguretat que, com a mínim, es disposarà del coixí que s’ha previst per
atendre imprevistos o noves prioritats per a l’escola. En aquest sentit, apunta que les
retallades han comportat que el centre disposi de menys hores de vetlladors/es, quan
se’n necessiten moltes més. Aquesta podria ser una insuficiència de l’escola que potser
caldrà atendre al llarg del curs. En Josep Maria Soro recorda que en el passat i en el
present la salut financera de l’AMPA ha estat i és bona, i que segurament la desitjarien
la majoria d’entitats privades i administracions públiques del nostre país. Això no treu,
afegeix, que com a conseqüència de les retallades les famílies estiguin assumint
despeses que correspondrien a serveis que fins ara havia prestat l’administració o a
partides que tracten de no rebaixar -en la mesura del possible- la qualitat de l’educació
que reben els nostres infants. Si aquesta tendència es manté, caldrà debatre entre tots/es
si és convenient que les famílies assumeixin un possible increment de la quota de
material escolar i de la d’associat de l’AMPA. L’Oriol Noguera proposa que es rebaixi
la partida per comprar llibres i es faci una crida a les famílies perquè en portin. La
Virgínia Fusté defensa la inversió prevista per poder posar en marxa la biblioteca i
recorda que a l’hora de fer l’adquisició del material es fa una selecció i es prima la
qualitat per sobre de la quantitat. En Bernat Martínez proposa que es voti el pressupost
partida per partida. En Rafa Lafuente defensa el procés que s’ha seguit per a
l’elaboració del pressupost i demana que es voti la proposta en conjunt. En Josep Maria
Soro remarca que obrir un debat sobre cada partida i sobre el destí dels diners que es
resten o se sumen en cada cas podria conduir a una discussió eterna i de difícil
resolució. Així doncs, se sotmet a votació la proposta de pressupost. S’aprova amb 36
vots a favor, 5 en contra i 9 abstencions.

5-Objectius per al curs 2012-13 i proposta de calendari: a banda de les activitats de
cada comissió, es proposa establir i calendaritzar tres dels compromisos aprovats en
l’assemblea anterior. Durant el primer trimestre es desenvoluparà el pla de comunicació
de l’escola. Al llarg del segon trimestre i en diferents grups de treball s’estudiaran
fòrmules per a la millora del funcionament de l’associació. I de cada al tercer trimestre,
s’incorporaran aquests canvis i els que fan referència als capítols encara per
desenvolupar al Reglament de Règim Intern.
6-Relleu del vicepresident: En Roger Sardà explica que per motius personals es veu
obligat a deixar el càrrec de vicepresident. Després de la pertinent comunicació a totes
les famílies i l’obertura d’un període per rebre candidatures per trobar la persona que el
rellevi, no s’ha rebut cap proposta. En Josep Maria Soro explica que arribats a aquest
punt i si ningú no té cap inconvenient, la junta proposa que assumeixi el càrrec l’Anna
Gou, perquè a banda de conèixer molt bé l’AMPA i el funcionament de l’escola, la
seva elecció seria compatible amb allò que estableixen els Estatuts de l’associació. Es
proposa que, com que la funció del/a vicepresident/a és substituir el/la president/a en
cas d’absència, es podria establir que automàticament el/la representant del Consell
Escolar faci aquesta tasca per defecte. S’aprova el relleu amb 42 vots a favor, cap en
contra i cap abstenció. Així doncs, l’Anna Gou és la nova vicepresidenta de l’AMPA.
Es proposa que els membres de la Junta es presentin. El president comenta que en els
propers dies es penjaran cartells amb les fotografies i els noms dels membres de la
Junta, dels pares/mares que representen les famílies al Consell Escolar i dels/les
delegats/des perquè tothom pugui identificar-los fácilment i adreçar-s’hi per qualsevol
motiu.
7-Darreres informacions del solar on s’ha de construir l’edifici definitiu: l’Oriol
Noguera, de la comissió d’Obres, lamenta que de totes les actuacions previstes en
l’acord signat el 2007 per l’Ajuntament i les associacions de veïns només s’hagi
materialitzat el Museu del Disseny i s’estigui construint el nou Mercat dels Encants, i
que en canvi s’hagin ajornat sine die els equipament de barri, entre els quals l’escola.
Explica que ja s’ha executat l’expedient d’ocupació directa del solar on s’ha de
construir l’edifici definitiu. A finals d’any ja serà propietat de l’Ajuntament de
Barcelona, de manera que al gener estarà en disposició de cedir-lo a la Generalitat

perquè construeixi l’escola. En Josep Maria Soro explica que la directora de l’escola,
Agnès Barba, i ell mateix van demanar en una recent reunió al regidor de Districte i
d’Educació, Gerard Ardanuy, que l’Ajuntament comenci a negociar amb el departament
d’Ensenyament un conveni que permeti iniciar l’elaboració del projecte executiu del
nou edifici tant bon punt la Generalitat rebi la cessió del solar. En aquesta reunió, el
regidor del Districte també va informar que estan molt avançades les negociacions amb
el propietari de la nau industrial que té l’entrada pel carrer Consell de Cent i que limita
amb el nostre solar per enderrocar l’edifici, adequar el terreny i incorporar-lo al nostre
pati de forma temporal per solucionar la manca d’espai que tenim, mentre l’escola
continua en l’emplaçament provisional. Això permetria disposar de més de 1800 metres
quadrats més. El cost de l’operació aniria a càrrec de la partida de 240.000 euros que
l’escola i l’AMPA van aconseguir arrencar dels pressupostos de l’Ajuntament de
Barcelona per a l’exercici 2012. Quan es concreti l’acord, es convocarà a les famílies
per traslladar tota la informació detallada.
8-Problemes de seguretat vial a l’entorn de l’escola: en Jordi Ortiz, de la comissió de
Relacions Externes, explica que s’està recollint tota la problemàtica relacionada amb la
seguretat vial a l’entorn de l’escola per demanar solucions urgents a l’administració. En
els propers dies es farà un procés obert perquè totes les famílies aportin les seves
queixes o suggeriments referents a la senyalització, la pacificació del trànsit, punts
negres… Amb aquesta informació, s’elaborarà un document amb el que es recolliran
signatures que es lliuraran al Districte de l’Eixample i a l’Àrea de Mobilitat de
l’Ajuntament de Barcelona. En Jordi Ortiz lamenta que l’escola ni tan sols té la
senyalització de zona escolar, malgrat haver participat activament en la taula del Camí
Escolar. Apunta que si no s’atén la demanda de millores es pot estudiar la possibilitat
d’abandonar aquesta taula com a mesura de protesta.
9-Respostes en marxa contra les retallades en educació pública: la vocal de la
comissió de Relacions Externes explica que per respondre a les retallades (que han
comportat augments de ràtio a les aules, baixes per malaltia que no es cobreixen fins al
desè dia lectiu, tissorada de les hores i els sous dels mestres substituts, baixada dels
pressupostos dels centres, menys hores de vetllador/a…) es faran xiulades/cassolades a
les portes de les escoles cada darrer divendres de mes a la tarda. Paral·lelament, cada
cop que hi hagi un baixa que no se substitueix pertinentment, les famílies enviaran una

carta de queixa al Consorci d’Educació. També s’estudia fer un càcul –i aportar
factures, si és possible- de les despeses que estan assumint les famílies de totes les
escoles públiques per cobrir serveis que pertocarien a l’administració. L’objectiu és fer
un acte públic i conjunt de denúncia. La comissió de Relacions Externes participa
activament en la Xarxa d’AMPA de l’Eixample, l’Assemblea Groga i la FaPaC en el
disseny de noves propostes que seran traslladades a tota la comunitat educativa. En
Jordi Ortiz es mostra preocupat pel grau de participació de les famílies de l’escola en els
actes de protesta i demana ser més combatius per lluitar contra el que considera que és
una estratègia per desmuntar l’escola pública i l’estat del benestar.
10-Informació sobre les eleccions al consell escolar: l’Anna Gou explica que aquest
curs s’han de celebrar eleccions al consell escolar. Com a centre de nova creació n’hem
celebrat cada dos anys, però aquest curs cal votar dos pares/mares més (un/a per
substituir un representant que s’ha de rellevar i un/a altra perquè el consell escolar creix
en proporció al nombre d’alumnes del centre i ara es fa necessari triar un nou
representant de les famílies i un altre de l’equip de mestres). L’Anna Gou explica que
en aquest órgan s’aproven tots els documents i decisions que afecten la vida de l’escola,
si bé el sistema de funcionament del centre i els mecanismes de coordinació entre els
docents i l’AMPA permeten que la majoria de les qüestions que hi arriben ja estiguin
molt treballades. Normalment, el consell escolar es reuneix unes cinc vegades cada curs,
i anima a les famílies a presentar candidatures quan es facin públiques les dates i la
regulació del procés al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
11-Torn obert de paraula: en Bernat Martínez i en David Vico consideren necessari
tornar a votar aquest curs l’adopció de la jornada continuada i pregunten si està entre les
prioritats de l’escola. En David Benito i en Rafa Lafuente demanen que es tingui en
compte la tensió que va generar aquest debat el curs passat a l’hora de considerar la
possibilitat de recuperar-lo. La Luciana Michelle creu convenient esbrinar els motius
pels quals algunes famílies no han pagat la quota de l’AMPA. En no haver més
intervencions, es dóna per acabada la reunió i es procedeix a redactar la present acta.
Barcelona, a dimecres 7 de novembre de 2012

