ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS DE
L’AMPA EL BOSC DE LA PABORDIA

Data: 14 de novembre de 2018
Hora: 21:00 h
Lloc: Aula de Psicomotricitat de l’Escola El Bosc de la Pabordia

Es reuneixen, en segona convocatòria, el President Quim Comas, els vicepresidents
Rosa Olivella i Isaac Sànchez, les tresoreres Lucy Bonache i Laia Costa, el secretari
Anton Bardera i tots els pares i mares que consten en el full adjunt, representant un
total de 50 famílies.
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
S’aprova per assentiment l’acta que prèviament s’havia enviat conjuntament amb la
convocatòria.
2. Informacions diverses
El president agraeix als assistents haver vingut i explica el funcionament general de
l’AMPA mitjançant comissions. La junta està formada per representants de tots els
cursos i de totes les comissions, fet que evita haver-se de reunir d’una banda la junta i
de l’altra els representants de les comissions.
Es comenta que des de la comissió de web s’està treballant per millorar la web i la
manera de comunicar-nos a les famílies. També s’està treballant en trobar quina és la
millor manera d’aplicar la nova Llei de Protecció de Dades. S’ha anat a una jornada
organitzada per la Fapac, però no hi ha una fórmula única per tothom. Es recorda que
actualment si alguna família es vol comunicar amb l’AMPA pot usar el correu
electrònic o la bústia física a l’escola (que es mira de tant en tant).
També es recorda que el dia 26/11 hi ha eleccions al Consell Escolar i es demana
màxima participació a totes les famílies. L’Anna Vidal s’ha presentat per cobrir una
vacant.
També s’informa que s’ha canviat el codi per sortir de l’escola durant el pati obert ja
que tots els nens ja el sabien. Es fa la proposta de treure la paperera de sota el codi
perquè així els més petits no hi arribin. La comissió de pati diu que ho farà quan
pugui.
S’està treballant per condicionar el pàrquing i ja s’han demanat pressupostos per
allisar-lo i millorar el ferm, que s’executaran al llarg d’aquest curs.
Finalment, es demana ajuda pel muntatge de la setmana de viatges, que és la propera.
El divendres es farà una jornada de treball. També s’ha comprat una caseta que
s’usarà com a magatzem i que també es muntarà el divendres si la meteorologia ho
permet.

3. Resum de les diferents comissions
En aquest punt es presenten el resum del curs passat de les diferents comissions i les
activitats previstes. Hi ha més detalls a la presentació de l’assemblea, disponible a la
web. El resum seria:
o
o

o

o

o

o

o
o

o

o

Granja: Diverses famílies cuiden la granja (uns dos caps de setmana el curs).
Es coordinen a través d’un grup de whatsapp.
Festes: l’any passat no es van fer ni la festa d’inici de curs (pels fets de l’1 i 3
d’octubre) ni el festival de Nadal (ja que no es va disposar de l’auditori), però es
va fer una gran festa pels 10 anys de l’escola. També s’organitzen d’altres actes
com ara la visita dels patges dels reis mags. De cares a aquest any sí que s’ha
fet la festa d’inici de curs i ja hi ha prevista la visita dels patges (18/12) i el
festival de Nadal (19/12), que es celebrarà a l’auditori.
Pati obert: S’agraeix la col·laboració de les famílies en la vigilància del pati.
També es comenta que s’ha instal·lat el teclat per l’obertura de la porta de
sortida que permet tenir la porta tancada.
Biblioteca: Es fan activitats per tenir diners per donar suport econòmic a la
biblioteca de l’escola i s’organitzen activitats de caire cultural, com ara el club
de lectura de pares.
Pati: Al llarg del darrer curs ha fet nombroses actuacions:
o Arreglar la base del pont de cicle inicial
o Circuit de sensacions
o S’ha muntat una caseta pel pati de cicle inicial
o Canvi de lloc de la caseta magatzem del pati de cicle inicial
o S’ha treballat en el circuit d’aigua
o S’ha fet el manteniment de la caseta d’infantil
o S’han muntat unes pissarres magnètiques al costat de l’aula de natura
Escola semi-nova: aquesta és una comissió nova que hereta de l’escola nova i
que té l’objectiu de demanar millors condicions per als barracons que estem i
la resta d’instal·lacions. S’ha fet una reunió amb l’alcaldessa i d’altres
membres de l’ajuntament per explicar-los les mancances actuals i intercanviar
parers sobre la ubicació final de la futura escola nova. Es fa una valoració
positiva de la reunió.
Ara ens toca a nosaltres: es presenta l’activitat i es comenta que aquest any els
grups es faran en funció de l’edat (de P3 a P5, de 1r a 3r i de 4t a 6è).
Menjador: es comenta que s’ha fet el canvi d’empresa del menjador. La
sensació general en quan a la qualitat del menjar i de l’activitat és bona,
malgrat que hi ha hagut algunes incidències. També es parla que al llarg del
proper curs es planteja fer una remodelació de l’espai del menjador.
Extraescolars: L’any passat es va introduir l’activitat de Judo (amb molt bona
acollida) i aquest curs s’ha introduït batucada, jocs de taula i educació
emocional. S’ha aconseguit quadrar els horaris de tots els nens i nenes excepte
en judo, que es va fer sorteig perquè hi havia massa sol·licituds.
Activitats pares: S’organitzen diverses activitats al vespre pels pares i mares de
l’escola. Es paga una quota anual i es pot anar a totes les activitats que es
vulgui. Es comenta que aniria molt bé gent nova a la comissió, ja que els
actuals membres tenen els nens als darrers cursos.

4. Informe de la Tresoreria
En primer lloc es presenta el resultat del curs 2017-18. Es comenta que hi ha tres
conceptes que han suposat els majors esforços econòmics: la festa dels 10 anys, la
remodelació del pati i la setmana dels silencis. Per la resta de conceptes s’ha fet una
despesa semblant a la d’anys anteriors. El resultat del curs és aproximadament
neutre, exceptuant els diners que ja s’havien pressupostat pel pati.
A continuació es presenta el pressupost pel present curs 2018-19. A banda de les
despeses estàndards de cada any, es preveuen unes despeses extraordinàries per
aplanar el pàrquing del costat de l’escola, una compra de PC’s que ha sol·licitat
l’escola, la compra d’una caseta magatzem i la reforma del menjador. Amb tot, es
preveu que s’ajustin els ingressos i les despeses.
S’aproven per assentiment els comptes presentats.

5. Precs i preguntes.
Per part de dues mares s’expressa el descontent pel funcionament d’alguns aspectes
del servei de menjador. En primer lloc es critica el fet d’haver-se organitzat en tres
torns (i el mal horari que suposa, sobretot pel darrer torn) i no haver-ho dit en la
proposta. La Rosa Olivella, de la comissió de menjador, replica que Boisà no va poder
veure l’espai fins al setembre i va ser llavors quan va fer la proposta dels tres torns, ja
que permeten tenir menys alumnes per torn, reduir el soroll ambiental i l’estrès
durant l’àpat, que era un dels principals problemes del servei. Tot i que l’horari no és
l’òptim pel tercer torn, es creu que dona més pes a la pacificació del servei.
D’altra banda, hi ha una queixa del menú, ja que s’entén que no és l’adequat per a la
mainada i que sembla més adequat per agradar a un públic adult. La Rosa respon que
fins el moment només s’han rebut comentaris positius d’altres pares de l’escola.
També comenta que des de la comissió es continuarà fent el seguiment habitual per
detectar si els nens es mengen el menú o la majoria el deixa.
També es comenta que s’intenti gestionar millor els horaris de dinar dels grans per
evitar que vagin directament del menjador a la classe, sobretot pels dies que tenen
educació física. Es diu que es comentarà a l’equip directiu i a Boisà.
Finalment es comenta que hi ha un cert descontrol en el segon torn d’extraescolars i
es proposa que es faci sonar la sirena (o solució similar) perquè els nens n’estiguin al
cas.
A les 22.25 es dona per finalitzada l’Assemblea.
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