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

Data: 19 de juny de 2019
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 27 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 agraeix la tasca feta per la Sabine
Huygaerts, la Lilian Vivas i la Mari Llorente que deixen la junta de l’AMPA i convida als
pares amb nens a Infantil a participar a les diferents comissions de l’AMPA i a la junta.
S’informa també que s’estan tenint reunions amb representants de l’Ajuntament i
Ensenyament per tal de reclamar millores a les actuals instal·lacions (goteres, canaleres,
lavabos, pintura exterior, mosquiteres del menjador,...), així com del canvi d’ubicació de
l’emplaçament definitiu de l’escola (i passi a ser a l’actual emplaçament). També s’han
demanat més espais (nous barracons). Recentment ha vingut un tècnic a avaluar l’estat
de les instal·lacions.
Es va fer una reunió de treball amb els pares per valorar com creiem que hauria de ser
el pas a secundària. Aquesta reunió va venir motivada per a la participació en una xarxa
que promou noves metodologies docents a secundària i en la que hi participem com a
representants de famílies de primària. En aquesta reunió de treball es van identificar
problemes i es va reflexionar sobre la relació entre famílies i instituts. Properament es
farà un resum i es penjarà una notícia a la web.
També s’informa que el pressupost pel curs que ve es presentarà en la propera
assemblea.
Una altra informació fa referència a que l’Equip Directiu ha renovat per un nou mandat.
També s’informa que a la tardor hi haurà eleccions al Consell Escolar i que recentment
n’hi ha hagut al Consell Municipal on hi ha hagut dues representants de l’escola (tot i
que no siguin representants de l’escola, sinó de llar d’infants d’un germà/germana)

També s’ha celebrat la Fira de l’AMPA amb l’objectiu de donar-nos a conèixer i captar
gent nova a les comissions. Hi ha hagut 9 noves incorporacions a les diferents
comissions.
S’ha millorat la web i s’han reestructurat alguns apartats. Es recorda que les comissions
haurien de procurar tenir les dades actualitzades de la seva pàgina.
S’ha arreglat la bústia física que hi ha a l’entrada de l’escola, ja que la que hi havia
estava vella i s’havia perdut la clau.
Finalment s’informa que s’ha decidit que de moment la comunicació es farà mitjançant
missatges a través dels grups de whatsapp dels diferents cursos (via delegats) i amb
notícies a la web. Això es fa així perquè la nova llei de protecció de dades fa molt difícil
mantenir les adreces de correu sense incórrer a il·legalitats.

3. Resum de les diferents comissions
En aquest punt es presenten les activitats realitzades aquest curs per les diferents
comissions:
o
o

o

o

o

Granja: El funcionament és correcte, però es busca gent per l’estiu. Es farà un
missatge per whatsapp per trobar gent nova.
Festes: Es fa un repàs a les diferents festes organitzades (Inici de curs, Marató,
Patge, Nadal, nit de primavera, Final de curs) i de cares a l’any que ve es preveu
fer les mateixes. A la fira de l’AMPA es van engrescar vàries persones noves.
Pati obert: És el segon any de funcionament de l’activitat. S’agraeix la
col·laboració de les famílies en la vigilància del pati i es recorda que tothom
hauria de participar en la supervisió en la mesura del possible.
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 i la parada de Sant Jordi. Aquest any es va fer una visita a
la Catedral centrada en la novel·la “Josafat” que s’havia vist en el club de lectura.
Pati: Al llarg del darrer curs ha fet nombroses actuacions:
o Terra gàbia dels agapornis
o Circuit d’aigua
o Pèndol a cicle inicial
o Fonaments caseta magatzem
o Setmana dels viatges
També es presenten les noves actuacions que es faran com ara acabar el
circuit d’aigua, reforçar la caseta de joc de cicle inicial i muntar la casetamagatzem.

o
o

Escola semi-nova: es fa un resum més detallat de les reunions mantingudes amb
l’ajuntament i l’escola.
Ara ens toca a nosaltres: aquesta edició s’ha centrat en els éssers mitològics i
s’han fet alguns canvis com ara que els grups s’han fet funció de l’edat (de P3 a
P5, de 1r a 3r i de 4t a 6è). S’agraeix que hi hagin participat molts pares, als
quals s’hi ha realitzat una enquesta on s’ha mostrat, en general, la seva
satisfacció amb l’activitat i s’ha valorat positivament el canvi de format en els
grups. També s’ha fet una enquesta als nens on s’ha destacat que les proves
eren massa fàcils(!!).

o

Menjador: es valora positivament el primer curs amb el nou proveïdor de
menjador (Boisa):
o Quantitat: primer justet, però ha millorat
o Productes nous ben valorats
o Monitoratge: va necessitar un procés d’apranentatge/ajustament, però
ara molt millor
o Neteja: s’han detectat alguns problemes (p.ex. coberts) i s’està treballant
per arreglar-ho
o Torns: l’atenció als alumnes ha millorat, però l’horari no és adequat.
Alguns cursos tenen, a més, educació física just després de dinar.
Canvis de cara al proper curs:

o

o

o Nou sistema de torns: de P3 a 1r, de 2n a 4t i 5è -6è
o Piscolabis 3r torn: a càrrec de Boisà
o Més quantitat
o Preu: increment de 8 cèntims
o Més relació monitoratge i equip docent
o Projecte malbaratament: per reduir el menjar que es tira
o Augment 1 monitor
Extraescolars: Recentment han entrat noves membres en aquesta comissió. S’ha
fet una enquesta i s’han detectat que algunes activitats no funcionaven
correctament. A partir d’això, s’ha decidit canviar els proveïdors de Música i
Anglès. També s’ha fet una Jornada de portes obertes, que es valora molt
positivament. Ara també s’està oferint un casal al llarg del mes de juny.
De cares al proper any hi ha algunes novetats:
o S’ha establert un horari i la gent s’haurà d’adaptar a aquest
o El pagament es farà en dos períodes: octubre i gener
o S’ha actualitzat tota la informació a la web
o Es comenta que algunes activitats han modificat els preus, en generalm
a l’alça
Activitats pares: Es comenta que es necessita gent, ja que les membres de la
comissió són mares d’alumnes dels darrers cursos

4. Precs i preguntes
Es comenta que seria interessant programar casal per a la darrera setmana de juny i
per a la primera setmana de setembre. Es comenta que n’hi havia hagut però s’havia
deixat de fer per falta de participants, però que la comissió d’extraescolars valorarà
oferir-ho de nou de cares al proper curs.
A les 22.50 es dona per finalitzada l’Assemblea.

Quim Comas

Anton Bardera

PRESIDENT

SECRETARI

