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 i el secretari
Anton Bardera i tots els pares i mares que consten en el full adjunt.
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta.
2. Informacions diverses
En Quim agraeix a tots els assistents la seva presència i introdueix breument el
funcionament de l’AMPA a través de les comissions. També es comenta que en la Junta
hi ha representants de totes les comissions i de tots els cursos.
També es fa un breu repàs a diversos projectes/informacions que s’estan liderant des
de l’AMPA:
-

-

Millora de la web i comunicacions: S’està fent un esforç per millorar la web de
l’AMPA i l’accés a la informació. Es recorda la conveniència de tenir la informació
actualitzada per part de les comissions. També s’està treballant en veure com
ens afecta la nova llei de protecció de dades i de moment s’estan reduint els
correus a les famílies per evitar problemes amb aquesta llei.
Comunicació: es recorda que hi ha a disposició de tothom tan la bústia física
com la virtual (ampaelboscdelapabordia@gmail.com)
Properes eleccions al Consell Escolar: Es celebraran el proper 26/11 i s’hi ha
presentat l’Anna Vidal per cobrir la plaça vacant
Aparcament: S’ha fet unes obres de millora per anivellar el terra del pàrquing i
s’ha aconseguit un pressupost molt ajustat
Setmana dels Viatges: Es demana ajuda dels pares per a l’organització de la
setmana dels viatges que es celebrarà en breu
Caseta/Magatzem: S’ha comprat una caseta per fer de magatzem i properament
es muntarà a la zona de l’aula de natura

3. Resum de les diferents comissions
Els diferents representants de les comissions introdueixen les activitats que han
organitzat i que faran al proper curs:

-

-

-

-

-

-

-

-

Granja: Aquesta comissió s’encarrega de cuidar els animals de la granja durant
els caps de setmana i les vacances. De moment no hi ha problemes de gent, però
s’anima a tothom que ho vulgui provar a fer-ho
Festes: Es comenta que el curs passat va ser una mica atípic perquè no es va
fer ni la festa d’inici de curs ni de Nadal i en canvi es va fer la festa dels 10 anys,
que va ser més gran que habitualment. Properament es faran actes per la Marató
i la visita dels patges reials
Pati Obert: Es continua organitzant la graella amb els vigilants del pati durant
l’activitat de pati obert, que per aquest curs canvia d’horari (de dilluns a dijous
fins a les 6 i els divendres fins a dos quarts de 7)
Biblioteca: S’organitzen activitats culturals vinculades amb la biblioteca (club
de lectura de pares, visites, parada per Sant Jordi,...). També s’ajuda amb el fons
de la biblioteca.
Pati: La comissió ha fet diverses intervencions per tal de millorar el pati:
o Base del pont
o Circuit de sensacions
o Caseta del pati de cicle mitjà
o Canvi de lloc de la caseta magatzem de cicle mitjà
o Circuit d’aigua
o Manteniment caseta del pati d’infantil
o Instal·lació de pissarres magnètiques a l’aula de natura
Escola semi-nova: Nova comissió que té per objectiu millorar les actuals
instal·lacions de l’escola. La comissió s’ha reunit amb l’alcaldessa per tal de
comentar-li les principals mancances de les instal·lacions.
Ara ens toca a nosaltres: ja s’està treballant en l’activitat d’aquest curs. Es
preveu organitzar els grup en franges d’edat (i no tots barrejats com fins ara)
Menjador: Aquest curs s’ha començat a treballar amb una nova empresa (Boisà).
S’han detectat algunes incidències i s’ha hagut de treballar coordinadament per
resoldre-les. Com a valoració inicial, es té una bona sensació en quant a la
qualitat del menjar. També s’està treballant en un possible projecte de
remodelació del menjador.
Extraescolars: El curs passat es va introduir Judo, que va tenir molt d’èxit, i
per aquest curs s’han introduït batucada, jocs de taula i educació emocional.
Pares: S’organitzen activitats pels pares al vespre, amb una bona participació.

4. Informe de la Tresoreria
Primerament, les tresoreres Lucy Bonache i Laia Costa presenten els resultats de
comptes de l’AMPA pel curs 2017-18, que són els següents:

Es destaquen les despeses fetes per la Festa dels 10 anys, les inversions fetes en la
millora del pati i per la setmana del Silenci. La resta de partides son similars a les
de cursos anteriors.
A continuació, es presenta el pressupost pel curs 2018-19:

S’aproven per assentiment tan el resultats del curs 17-18 com el pressupost pel curs
18-19.
5. Precs i preguntes.
Per part d’una mare s’expressa el descontent pels horaris del menjador i pel fet de que
no constés en la proposta feta per l’empresa Boisà previ al canvi d’empresa proveïdora
del servei de menjador. Des de la comissió de menjador es respon que fins que no va
començar la concessió, l’empresa no va poder conèixer l’espai i, per tant, detectar la
problemàtica. Va ser llavors quan es va plantejar que la meitat dels nens usuaris del
servei del menjador no hi cabien en aquest espai pel tipus de servei que es volia fer i
que es proposava fer un 3r torn. S’entén que l’horari del 3r torn no és l’adequat, però es
va valorar que la millora que suposava el fet de tenir menys alumnes per torn
compensava aquest inconvenient. També es comenta que s’hauria de coordinar millor
amb els horaris de l’escola, ja que hi ha alumnes del 3r torn que tenen educació física
a dos quarts de 4. També es rep alguna queixa de la qualitat i tipologia del menjar, però
la majoria de presents no hi coincideixen. També es comenta que s’hauria de millorar
la coordinació entre els 3 torns i els monitors d’extraescolars i es proposa fer sonar el
timbre entre torn i torn.
Es dona per finalitzada l’Assemblea a les 22:25.
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