ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’AMPA DE
L’ESCOLA FERRAN I CLUA

www.ampaferraniclua.cat

Identificació de la sessió
Dia:
Hora:
Lloc:

5 de juny de 2014
de 20.30h a 22.30h
CEIP Jaume Ferran i Clua – Valldoreix

Assistents a la reunió
(S’adjunta document amb els assistents)

Ordre del dia
1.- Aprovació de l’acta anterior
2.- Informació sobre activitats extraescolars per a adults i alumnes d’ESO
3.- Festa de final de curs
- Comissió rifa
- Comissió sopar
- Comissió activitats
4.- Comissió Groga
- Informació sobre el Consell Escolar
- Valoració de l’activitat del dia 1 de juny
5.- Valoració jornada del dia 11 de maig
6.- Informació de la Comissió de transport
7.- Precs i preguntes

1.- Aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’Acta de la sessió anterior

2.- Informació sobre activitats extraescolars per a adults i alumnes d’ESO
S’han obert grups nous i pretenem fer una continuïtat de voleibol i futbol. La primera
franja horària serà de 16.30 a 18.00. Es faran les activitats de sempre i se li afegeixen
handbol i bàsquet perquè l’OMET desapareix. De 18.15 a 19.45h es farà voleibol, futbol
hip hop i rítmica per a ESO. Tema handbol i bàsquet també es farà si es creu
convenient. Pel que fa a voleibol i futbol ens afegiríem a la lliga a la zona de Barcelona.
Els partits serien el divendres a la tarda.

Per altra banda es faran classes per a adults: 20-25 euros mensuals i es pot anar a
qualsevol classe de dilluns a divendres. De 20.00 a 21.00 o de 21.00 a 22.30h es farà
Pilates, hip hop, “running”, futbol, voleibol, “bailes latinos”, manteniment. Tota la
informació ja s’ha donat als pares de sisè i la informació sobre les activitats d’adults
surten la setmana vinent.
A la web de l’AMPA hi ha dues pestanyes: la pestanya blava és de SAEC. Posa tota la
informació de totes les activitats

3.- Festa de final de curs
- Comissió rifa
- Comissió sopar
- Comissió activitats
Comissió sopar. El menú és fideuà per a tothom, sangria, amanida, gelat i cafè. Els
nens, patates fregides, fideuà i gelat.
Comissió rifa: Hi ha 490 números i la venda va molt bé. La reacció de cinquè ha estat
molt bona... Els pares s’han mogut i han trobat moltes botigues que han ofert coses:
tableta, marc digital, ulleres de sol, etc.... ha estat una reacció boníssima...
Comissió activitats: Demà s’envia el tríptic amb els horaris. A les 20.30h, sopar infantil,
a les 21h sopar adults, de 22h a 23h la pallassa, a les 22.30 batucada i rifa quan sopen
els pares, de 22h a 22.15h. A les 22h en punt es tanca la venda de números.
Ha pujat molt el pressupost del discjòquei a 600€. Gemma diu que ens pot fer factura
pel fet de ser AMPA.
La batucada es va assajar i després es va tocar un altra cosa.
Pel que fa al bar, les neveres es posaran en marxa el divendres i es suministrarà
beguda freda i a 1 euro. No hem aconseguit els gelats a 1 euro tot i que s’està
intentant negociar. Es posaran unes tanques per protegir el lloc on es fa la fideuà, per
seguretat i evitar accidents.
Taules, cadires, discjòquei inflables, està tot controlat-. Hi haurà dos monitors de Set i
Tria a la pallassa. Demà tenen reunió amb Eva de menjador per coordinar el tema.
L’actuació de la pallassa coincideix amb el sopar d’adults. Al matí hi ha exhibició de
diverses activitats. En principi, en Lluís Cumellas ha confirmat que fa la cursa
d’orientació.

4.- Comissió Groga
- Informació sobre el Consell Escolar
- Valoració de l’activitat del dia 1 de juny
El Consell Escolar va votar per unanimitat que sí que volia ser Escola Groga
S’explica, per part de la Comissió Groga, que es va dur a terme una activitat
reivindicativa per demanar una escola pública de qualitat, el diumenge 1 de juny, a
Sant Cugat, amb la participació d’unes 300 persones. Va estar bé però hi havia
moltíssima menys gent que l’any passat. HI va haver un problema de difusió. Es va
qüestionar si les Grogues es posen amb el tema de la llengua o si és diferent de les
retallades.
Pel que fa la valoració de la comissió, comenten que ha estat un curs estrany perquè
ha estat molt difícil reunir-se amb la Direcció de l’escola, per uns motius i altres. Sobta

el comentari de la Marta Puiggalí, quan opina que “ara que les coses no estan molt
malament, més val que no protestem massa”. Al setembre entra en funcionament la
LOMCE. La FAPAC ha muntat un document de com legalment es pot desobeir la
LOMCE-...Proposen que valdria la pena tenir una reunió per preguntar a l’escola i a
l’AMPA a veure si creuen necessari que hi hagi una Comissió Groga. No té gaire sentit
fer massa soroll si l’escola no en vol fer. La Comissió es pregunta que per què l’escola
no recolza, si ells són afectats. La resposta és que hi ha escoles de tot tipus: que
participen molt, que no...etc... La sensació que té el Ferran i Clua (la Direcció) és que
els problemes que tenen d’altres escoles, ells no els tenen tant. A nivell de retallades,
tot són iguals, però en aquest moment no hi ha gaire baixes. La Clara va dir que les
baixes es cobreixen bé. Els especialistes no es cobreixen igual de bé que els tutors.
La Comissió Groga tindrà una reunió amb la Clara la setmana de la intensiva.

5.- Valoració jornada del dia 11 de maig
Pel que fa a la Fira de segona mà, hem de canviar la filosofia perquè les parades
tenien roba que semblava de professional. Hauria de ser més d’intercanvi, que no pas
de compra de 2a mà, i s’hauria d’implicar més els nens, en el sentit de fer un
intercanvi S’ha deixat les portes obertes a les famílies de fora de l’Ajuntament per si
volien participar. Es proposa de fer un preu de soci d’AMPA i un preu de no soci
d’AMPA, això seria dissuasiu per als de fora...
Les plantes i els cromos no van funcionar: pocs nens alhora, quan marxava un,
arribava un altre. . L’Intercanvi de cromos es pot fer dins la Fira de segona mà, com
una taula concreta
El Bricolatge va funcionar molt bé i els organitzadors es van poder dedicar a organitzar
i coordinar. Les eines del bricolatge, caldria demanar al Francesc que les centralitzi per
no haver-les de buscar. La gent que vol fer jardineria, s’hauria de dir amb antel.lació
que cal que portin les eines de casa.
Cal tenir sacs grans perquè les bosses d’escombraries eren poques.
La idea de fer totes les activitats diferents el mateix dia, és bona perquè hi ha més
afluència que no pas si cada activitat es fa en dies diferents.
La gimcana va treure 72 euros de la participació dels nens.

6.- Informació de la Comissió de transport
Es reforçarà la línia de Sant Cugat a Valldoreix i fins a l’escola. Ha fet un mapa de totes
les famílies que fan servir el transport i han fet una ruta de recollida que no coincideixi
exactament amb el bus urbà. No pot ser exclusiu per als nens, és públic, han portat un
bus de Lleida gran. El que costa un monitor es repartirà entre els pares. Per als nens
de P3 i P4, hi haurà un monitor i també per a P5 i 1r. Els més grans de tercer, ja
poden anar sols.
El transport de Valldoresi també estarà reforçat. Sant Cugat volia que l’AMPA pagués el
preu del monitor, però s’ha deixat clar que ho ha de pagar cada família. Han de fer una
darrera reunió per acabar de tancar.
L’autobús de Sant Cugat pararà a la piscina, no a la parada de baix. Els monitors, si
volen tornar a Sant Cugat poden tornar gratis. Fins que no hi hagi tots els nens
apuntats, no se sabrà quants monitors es necessiten i el cost. Els horaris s’adaptaran a

l’escola, serà un reforç de les 9 del matí i de la tarda. El transport a La Floresta,
segueix igual que el curs passat
7.- Precs i preguntes
S’informa que la Junta de la Coordinadora d’AMPA, ho deixa i estan mirant si hi ha
voluntaris per substituir-los. Si no surt ningú, ho faran “a dit”. Ens qüestionem si
serveix d’alguna cosa formar part de la Coordinadora, i es diu que sí, que hi ha
informacions que són interessants i que les informacions venen bàsicament de
l’Amadeu Pi, que s’hi dedica molt.
Mireia Olivella fa l’observació que no cal que tots els premis per bon comportament, a
l’hora de menjador, siguin una pel.lícula..... Que, encara que plogui, hi ha d’altres
maneres de fer passar l’estona, que no només amb un video
I sense més temes per tractar, s’aixeca la sessió a les 22.30h
La secretària,

Rosa M. Asencio
Valldoreix, 5 de juny de 2014

Vistiplau, la presidenta
Tania Martínez

