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

www.ampaferraniclua.cat

Identificació de la sessió
Dia:
Hora:
Lloc:

1 d’octubre de 2015
de 20.30h a 23.48 h
Club del CEIP Jaume Ferran i Clua – Valldoreix

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

Punts tractats:
0. Servei de menjador
Les responsables del servei ens expliquen el projecte educatiu del Temps de Migdia.
1.

Benvinguda!!
- Què és una AMPA i com funciona la nostra.

En David Jacovkis fa una breu descripció del que és l’AMPA:
Què és l'AMPA?
● És una entitat participativa i reivindicativa formada per les famílies del centre que
treballa per millorar la formació dels nostres fills i filles.
Què fa l'AMPA?
● Dóna suport al centre i a les famílies i fa d'interlocutor entre ells.
● Promou la participació de les famílies en el funcionament del centre.
● Participa en la presa de decisions del centre amb 1 representant al consell
escolar.
● Organitza activitats complementàries a les del centre.
● Reivindica un ensenyament públic de qualitat.
● S’organitza la feina en comissions i grups de treball (Menjador, Extraescolars, 2a
mà, Bricolatge, Hort, Jaumet, Fi de curs, Formació, …)
Com s'organitza?
● Associació sense afany de lucre a la qual pertanyen totes les famílies d'alumnes
del centre.
● L'organ suprem de govern de l'associació és l'Assemblea de socis. Aquesta delega
les seves funcions en la Junta Directiva (JD), la qual també en delega algunes
funcions en comissions i vocals.
● Funcions de l'Assemblea:

Rebre informes de la JD i comissions.
Debatre i aprovar el pla d'actuació i el pressupost.
Debatre i aprovar esmenes als estatuts així com altres temes d'objectius
i estructura de l'associació.
o Triar o renovar els membres de la JD.
A més de les assemblees ordinàries i extraordinàries, la JD i les comissions poden
establir les reunions que considerin necessàries.
o
o
o

●

Qui som cadascú. Ens presentem.
Cadascun dels membres de la Junta Directiva es presenta: Rosa Maria Asencio,
secretària; Judith Jacovkis, tresorera; Anna Arís, vicepresidenta; Andreu Giralt,
president.
Es diu als assistents que la Junta Directiva consta d’aquests 4 membres -com diuen els
Estatuts- i de 3 persones més que completen els equips de Tresoreria, de Comunicació
i d’Organització.
2.

Delegació de funcions de la Junta Directiva:
- equip de tresoreria, comunicació i organització.

La Junta Directiva ha decidit que la Mireia Caufapé donarà suport a Tresoreria, el Xavi
Comella portarà la Comunicació, i el David Jacovkis serà el responsable d’Organització.
3.

Calendari de reunions i pla de treball 15/16
- Juntes Obertes, Assemblea, Formació...

Les reunions de la Junta Directiva que s’obren a tots els pares deixaran de fer-se el
primer dijous de cada mes i es realitzaran cada dos mesos, aproximadament, segons el
calendari que presentem a continuació. Es fa notar que les reunions no sempre són el
mateix dia de la setmana, perquè es vol facilitar la participació a tots els pares i mares
1
1
3
7
7

d’octubre 2015, dijous
de desembre 2015, dimarts
de febrer 2016, dimecres
d’abril 2016, dijous
de juny 2016, dimarts

La data de l’Assemblea General Ordinària serà l’1 de desembre de 2015
Com que les reunions seran cada dos mesos, i aprofitant que vam presentar un projecte
de formació a les famílies, organitzarem un cicle de dues xerrades, adreçades a pares i
mares: una sobre emocions i com gestionar-les (que anirà a càrrec de Tomás Navarro,
psicòleg especialitzat en emocions), i l’altra sobre com l’art i l’expressió artística ens
poden ajudar a la gestió d’aquestes emocions (a càrrec d’Arturo Solari). Hi ha intenció
de fer un altra xerrada amb alguns pares i mares artistes, si les dues primeres tenen una
bona acollida.
Respecte a les xerrades per a pares i mares, les dates serien:
●
●

Una, al novembre (Tomás Navarro)
Una al gener o al febrer (Arturo Solari)

●
4.

Opcional (mares i pares artistes)

Comissions

S’explica la feina de les comissions i ens repartim aquesta feina segons queda reflectit,
sens prejudici que més endavant es puguin incorporar més mares i pares a les
comissions. [A la llista de cada comissió ja s’hi inclouen persones que s’hi han apuntat
després de la reunió.]
Les comissions proposades aquest curs són:
Menjador
Es reuneix aproximadament cada 3 mesos. L’empresa 7 i TRIA + Comissió AMPA +
Escola. Parlen d’incidències que hagin passat en el menjar i el temps de migdia, i ens
expliquen les activitats que duen a terme, moltes de les quals no són conegudes pels
pares i mares. Aquest any hi ha la intenció d’explicar-ho al web de l’AMPA, i així en
tinguem coneixement. Les reunions es fan al matí o al migdia. Si hi ha alguna reclamació
del tema menjador, la responsabilitat és de l’AMPA perquè 7 i Tria depèn de nosaltres.
Fins i tot es pot parlar de canvis en el menú, sense que afectin al preu que està pactat.
El tema del Km 0, el tenen molt treballat, però no és el que puja el preu, sinó que és el
monitoratge. Pel que fa als menús, el marge és petit. Ells tenen unes tipologies de
menús... i el preu depèn del nombre de nens que tenen, i del volum de producte ecològic.
Un pare o mare pot dir que pot venir puntualment a provar el menú i dinar a l’escola.
Cal trucar a l’Eva de menjador, i comunicar-li-ho el mateix dia.
Mònica Sirera diu que no vol continuar a la Comissió.
Les persones que formaran part d’aquesta comissió seran:
Yolanda Duque (vocal)
Sonia Bordonado
Silvia López
Extraescolars
Aquesta Comissió vetlla pel bon desenvolupament de les activitats extraescolars, i en
proposa de noves. Principalment les activitats extraescolars es fan amb SAEC, però ara
hi ha alguna empresa especialitzada que fa alguna extraescolar a l’escola. Cal coordinar
tota l’oferta d’activitats
Mireia Olivella (Vocal)
Mònica Sirera
Anna Arís
Toni Priante
Fira segona mà
La fira de segona mà és una activitat que consisteix a que les famílies de l’escola puguin
intercanviar i/o vendre tot allò que no fan servir, però que té un segon ús. Es fa un
diumenge, de vegades el mateix dia que la Festa del Bricolatge o en dies diferents.

Com a Comissió, la feina que dóna és en els darrers 15 dies abans de la Fira (recollir
sol.licituds i gestionar les sol.licituds, comprar les begudes que es venen el mateix dia,
coordinar que disposem de taules per a les parades....). És no gaire feina, i molt puntual
Neus Asencio (Vocal)
Xavi Corral
Elena Plou
Carrossa de Reis
És una comissió molt “maca”, ja que participen molts nens. Consisteix a vestir un camió
amb el motiu que s’escull, i els nens que hi col.laboren pugen a la carrossa. Es necessita
gent jove ja que a partir de 3r i 4t ja no volen pujar i, conseqüentment, no participen a
en el muntatge. No requereix molta dedicació, hi ha un parell de reunions amb l’EMD,
d’1 hora de durada, aprox. Es queda un dia per decidir tema, un altre per comprar
material, i un altre dia es munta.
Martín Sánchez (Vocal)
Àngels Massana
Borja Álvarez
Es proposa que col.labori l’escola, a les hores de plàstica, però algú diu que cada vegada
que vol aportar alguna cosa a l’escola es troba com davant d’un mur. La Clara li ha dit
que sempre s’ha fet així... Es proposa demanar-los que es dediquin tres classes de
plàstica per decorar una carrossa. La resposta que s’ha donat de vegades és que l’escola
ja té un programa fet, i que les coses noves a introduir s’han de parlar amb antel.lació
a la programació del curs, que pràcticament es fa al juny. Ens van dir que anéssim a
parlar amb cada mestra de plàstica... això es podria canalitzar a través dels representants
de nivell...
David diu que és difícil fer-ho tant tard, perquè els mestres tanquen les programacions
al juny, i si els dius al setembre no poden incloure-ho. En defensa dels mestres, s’ha de
dir que quan hi ha un programa, la sensació és que sempre falta temps, i com a pares
no ho veiem, des de fora. Si es vol fer, s’ha de dir al juny. Per tant, de cara a l’any vinent,
ho hauríem de dir el juny del 2016, per fer-ho el curs 2016-2017.
Un altra opció és proposar-ho a 7 i Tria, per fer en el temps de migdia, tot i que ells ja
tenen pensat el que faran fins Nadal. Es podria preguntar i plantejar si es podrà aprofitar
el que facin per Nadal, per a la carrossa. També se’ls ha de dir abans, amb temps i, per
tant, caldria parlar-ho amb menjador el més aviat possible.
Respecte a la cavalcada, es parla de que el recorregut és molt llarg i els nens es cansen
molt. Un altre problema que es troben els nens és que quan arriba la cavalcada a
l’església ja no hi ha jocs. S’ha de convèncer els organitzadors que escurcin el recorregut.
L’EMD n’és reticent, a aquest canvi.
Jaumet
Revista de l’escola, es pengen les activitats que fan els nens. S’han fet alguns canvis.
Les persones que maquetaven han marxat perquè eren de sisè. Hi ha dues mares de 3r,
que una maquetarà i l’altra corregirà
Hi ha nou logo i s’han introduit altres canvis. Es fixarà un número fixe de pàgines, ja que
es troba que hi havia massa informació. També es reduirà l’espai dedicat a l’AMPA, que
serà de mitja pàgina, i tot i que no hi càpiga ja es posarà al blog

Gemma Haasse (Vocal)
Carla Borrás, maquetadora
Sonia Morillo, maquetadora
Patricia Florián, maquetadora
Marta Bonell, correctora
Joan Villaroya
Per part de l’escola es va donar a entendre que el butlletí només seria digital, d’ara en
endavant. Gemma Haasse, la vocal, diu que es va sorprendre perquè li van dir que es
votaria al Consell Escolar. Ella li va dir que creia que això ho havia de decidir l’AMPA.
L’AMPA decideix si s’imprimeix o no, creiem que no es competència del Consell Escolar.
Encara que l’escola decideixi no imprimir, si l’AMPA decideix imprimir imprimirà.
Es pregunta si dels presents algú creu que no s’ha d’imprimir i sembla que tothom està
d’acord a fer-ho.
Festa del bricolatge
Es fan treballs de jardineria i bricolatge, que els proposa l’escola. Els mestres fan una
llista de feines, i es fan segons la disponibilitat i els coneixements (es pinten tanques,
s’arranjen elements del mobiliari urbà dels patis, etc....) Aquest any, van quedar coses
pendents, com arranjar la caseta del conserge. Si es plantegen les feines amb prou
temps es poden fer força coses, perquè es poden fer grups de treball, portar les eines
adients, etc... Paral·lelament s’organitzen tallers per als nens: construcció de caixes niu,
elaboració de compost, caixes per als rats penats... etc...
Xavi Corral (Vocal)
José Manuel Hernández
Oriol Lecina
Montse Cufí
Carles Morte
Hugo García
Núria Fábregas
Marta Iscla
Marc Mallol
Festa de fi de curs
L’Escola organitza els balls, i tot el que ve després ho organitza l’AMPA. Sopar, inflables,
actuacions, tallers, música i ball després del sopar, sorteig...
Aquesta comissió es divideix en 4 blocs:
1. Sopar i infraestructura per al sopar i bar
2. Activitats: inflables, tallers (7 i Tria),
3. Ambientació i decoració
4. Rifa es demana als comerços que aportin alguna cosa. Els pares
de 5è són els que es va decidir que farien l’escombrat per demanar
la col.laboració dels comerços.. és a dir que això ho han de liderar
els representants de nivell de 5è
Es necessiten ben bé 7 ò 8 persones per fer totes les tasques

Marta Bonell (Vocal)
Neus Asencio
Núria Fàbregues
Anna Arís
Àngels Massana
Núria Falcón
Llibres
Fins ara existien dues comissions: llibres i llibres socialitzats.
Respecte als socialitzats, abans es demanava que vinguessin els pares per folrar llibres
i revisar, però costava molt que la gent els revisés a casa. Ara ho fan els mateixos nens
i, en principi, no es necessiten pares per a aquesta gestió.
La resta és la gestió dels llibres de text. La despesa es considera que és molt alta, i es
planteja si hi ha altres maneres d’obtenir els llibres. Els llibres es compren al proveïdor
de materials de l’escola. Es fa un descompte important perquè li comprem altres coses.
Es pensa que si es compren els llibres a un altre proveïdor que ens faci millor preu,
potser se’ns encarirà el material. Cal valorar si hi sortim perdent o guanyant. La comissió
es podria encarregar de valorar si val la pena el canvi, etc... Es diu que hi ha escoles en
què el preu dels llibres és més econòmic. També cal preguntar al proveïdor actual, que
si li mostrem la nostra intenció de comparar, potser també s’ajusta.
Úrsula Pérez
Es buscaran més persones.
Hort i medi
És una comissió nova. L’escola demana un cop de mà en el tema horts, i veient que hi
ha pares que en saben, hem decidit fer una comissió d’hort i medi. Es tractaran temes
d’ecologia, i s’assessorarà l’escola en el que es pugui
Marc Mallol (Vocal)
Alex Aguilar
David Lamilla
Oriol Lecina
José Manuel Hernández
Tecnològica
També és una comissió nova. Té tres objectius o línies de treball.
1. Donar suport a l’escola, que no té suport per mantenir el material
informàtic. Hi ha una coordinadora informàtica del centre, i hi ha un tècnic
del departament que ve dues hores al mes. Hi ha 100 ordinadors i tots
els projectors, i aquests no donen abast a fer-ho tot. Assessorar en la
compra de material. Són gent que es dedica a la informàtica i els agrada
el tema
2. També suport a la junta o a altres comissions. Si una comissió necessita
un correu, es pot donar d’alta, o qualsevol altra assessorament

3. La tercera cosa és pensar tallers i activitats per introduir la programació
informàtica als nens, tallers d’obrir un ordinador, veure com funciona una
pàgina web... encabir aquestes activitats seria treballar-ho fora de l’horari
lectiu, però també seria interessant (tot i que ambiciós) començar a fer
alguna cosa en horari d’escola.
També es fa el manteniment dels projectors, que s’han espatllat perquè el tècnic de la
Generalitat ve a final de mes i no es pot esperar tant. Aquesta comissió també seria per
reparar això.
David Jacovkis (Vocal)
Borja Álvarez
Benoit Petre
Xavi Araújo
Xavi Comella
Solidaritat
Hem fet recapte d’aliments, dues campanyes anuals. Han pensat de fer altres campanyes
com joguines, etc... recollides de motxilles, estoigs, etc... falta roba interior, productes
bàsics i higiene, etc...
El Pim Pam Pum recull joguines de les ONG, però no ens poden garantir que trobin ningú
que vulgui les joguines de segona mà. Tenint en compte els pocs aliments que s’ha
recaptat fins ara (a l’escola), no s’ha volgut demanar que la gent compri joguines noves.
La idea de la comissió és que com a famílies eduquem els nostres fills en la solidaritat.
Hi ha un grup de refugiats sirians que han d’arribar, per al qual l’Ajuntament de Sant
Cugat s’ha declarat ciutat acollidora. Es proposa de col·laborar en això.
Gemma Haasse (Vocal)
Olga Gràcia
Beth Ciurana
Eugènia Ortiz
Elena Plou
Núria Rello
Samarreta
Comissió que s'encarrega de la creació, organització i gestió de la samarreta de l'Escola,
així com de la seva distribució.
Samarreta que anualment es ven a final de curs. La samarreta es feia a sisè amb els
noms dels alumnes, i se l’emportaven com a record de l’escola. Va haver-hi gent que
deia que això no representava tota l’escola, i llavors se’n va fer una per tots i una per
sisè, diferenciada.
S’havia proposat tenir una samarreta d’escola, que ens identifica com a escola, sobre tot
en activitats on participen altres centres. Potser pdoria haver-hi una samarreta que
representés l’escola SEMPRE LA MATEIXA, i un altra diferent per a sisè.
Els guanys són per a l’AMPA, i són mínims, gairebé només es cobreix despeses.
El disseny està obert a tothom que vulgui fer propostes.
Núria Rello (Vocal)
Elena Plou
Cristina Campos

Elisa Trullen
Comissió Projecte Escola
Aquesta és una nova comissió creada enguany, pretén donar veu al màxim de pares i
mares que vulguin analitzar quina és l'Escola que tenim, i des de petites iniciatives
anar debatent entre tots quina és l'Escola que ens agradaria. És un espai de debat a on
seria interessant que hi participés el major nombre de gent possible, per donar opinions
en tots els sentits.
Laura Sánchez (Vocal)
David Gràcia (Vocal)
Eugènia Ortiz
Toni Priante
Eulàlia Sot
Setmana de la Ciència
Aquesta nova comissió s'encarregarà de preparar una setmana de la ciència per l'Escola
de cara al curs 2016-17
David Jacovkis
Anna Arís
Joan Villarroya
Marta González
Carles Morte
Pol Lloveras
Cultura
És una comissió que s’encarregarà de temes diversos com la possible organització d’uns
Jocs Florals a l’escola, la proposta de celebració de festes populars i tradicionals, etc...
Kai Jalland (Vocal)
Marta Company
Silvia López
Mireia Olivella
Laura Alegre
S’informa que es posaran dues bústies de suggeriments, una a l’edifici de l’escola gran i
l’altra al parvulari.

5.

Precs i preguntes.

Es suggereix que quan es facin les reunions de nivell, des de l’AMPA es podria oferir un
servei de monitoratge per als nens. Per exemple, que el Servei d’acollida s’allargui fins a
les 19 h. Es recull la proposta.
I sense més temes per tractar, s’aixeca la sessió a les 23.48 h
La secretària,

Rosa M. Asencio Monserrat

Valldoreix, 1 d’octubre de 2015

Vistiplau, Andreu Giralt i Puga
President

