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

Data: 14 de novembre de 2019
Hora: 21:00 h
Lloc: Aula de Menjador 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. El president agraeix
l’assistència a tothom i fa una breu introducció del funcionament de l’AMPA a través de
comissions i com la junta està formada per representants de les diferents comissions.
Es procedeix amb l’ordre del dia.
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta.
2. Informacions diverses
En Quim fa un agraïment a diverses persones que abandonen la junta i convida als
pares i mares que si sumin, sobretot els que tenen fills a infantil, dels que actualment
no n’hi ha gaire representació.
També es fa un breu repàs a diversos projectes/informacions que s’estan liderant des
de l’AMPA:
-

-

Reunió Ajuntament i Ensenyament: recentment s’han mantingut reunions amb
representants de l’Ajuntament i d’Ensenyament per fer notar el mal estat de les
instal·lacions (hi ha goteres, les canaleres no recullen l’aigua correctament,
lavabos en mal estat, pintura exterior, mosquiteres del menjador,...).
Comunicació: s’estableix que la via estàndard de comunicació amb les famílies
és mitjançant el whatsapp i les notícies de la web
Festival de Nadal: s’informa que es farà el proper 16/12 a l’auditori
Setmana dels somnis: la setmana que ve es farà i es demana col·laboració per a
realitzar els muntatges
Fira AMPA: S’ha fet la fira on s’han explicat les diferents comissions
AMPASoft: s’està analitzant un programari de gestió per a les AMPA’s (que té un
cert cost). S’està pendent de fer una demostració

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
Festes: Es fa un repàs a les diverses activitats (festa inici de curs, visita del
patge, festival de Nadal, xocolatada per a la Marató, Nit de la primavera, fi de
curs)
Pati Obert: Es consolida l’activitat en aquest format, ja que s’han fet ja dos
cursos. Es fa un recordatori per a què la gent participi en els torns de vigilància
i que durant l’activitat s’ha d’actuar amb civisme
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 Caseta de l’hort per magatzem
o Circuit d’aigua
o Pèndol de P4
o Setmana dels viatges
o S’ha retirat la caseta del pati de mitjans
o Reomplert muntanyeta del pati de mitjans
Escola semi-nova: es presenta un resum de les reunions que s’han mantingut
amb l’Ajuntament i Ensenyament per al nou emplaçament definitiu de l’escola.
S’ha preparat una enquesta que es passarà a totes les famílies
Ara ens toca a nosaltres: l’activitat es farà del 15 al 17 d’abril i girarà en torn
a les dones inventores
Menjador: Es destaca la relació estreta entre la comissió i Boisà que permet fer
un seguiment adequat del funcionament. També s’informa que es participa en
les reunions de la coordinadora d’AMPA’s que intenten mantenir el model de la
gestió del menjador per part de les AMPA’s
Extraescolars: Es fa un repàs als nous proveïdors, que de moment es valoren
positivament. Es comenta que s’està preparant un casal pel juny, durant la
jornada intensiva. De cares al curs que ve es comenta que es vol avançar les
inscripcions.
Pares: S’organitzen activitats pels pares al vespre, amb una bona participació.
Es demana col·laboració per a fer el relleu de responsables en la comissió

4. Projecte de nou barracó
Es presenta el treball fet per la comissió d’escola semi-nova, on s’ha analitzat l’espai
del que disposa l’escola i s’ha comparat amb les directrius que té la Generalitat.
També s’ha fet un estudi acústic per analitzar si algun tipus de millora podria reduir
el soroll excessiu a l’hora del menjador. L’estudi conclou que no s’hi pot fer res i que
el problema és l’excessiu aforament. És per això que es proposa que l’AMPA, amb
tots els estudis per arguments, es reuneixi amb els responsables del departament
per tal de demanar un nou barracó per a l’escola. S’aprova per assentiment.
5. Informe de la Tresoreria
Primerament, les tresoreres Lucy Bonache i Laia Costa presenten els resultats de
comptes de l’AMPA pel curs 2018-19, que són els següents:

Es destaquen les despeses fetes per l’adequació al pàrquing, la caseta per guardar
material i una compra de PC per a l’escola. La resta de partides son similars a les
de cursos anteriors.
A continuació, es presenta el pressupost pel curs 2019-20:

S’aproven per assentiment tan el resultats del curs 18-19 com el pressupost pel curs
19-20.

6. Precs i preguntes.
Es demana per el tema de l’escola-institut i respon que ja s’ha comentat en reunions
amb ensenyament i s’ha parlat en el claustre. Cal encara, però, realitzar el projecte i
que sigui acceptat. Hi ha la proposta de la dinamització d’activitats extraescolars per
part de pares, però es comenta que hi podria haver certs problemes de responsabilitat i
que si de cas es podrien realitzar activitats puntals en el pati obert. També, es comenta
els mals hàbits generals que tenim com a escola en el que fa a mobilitat, ja que la
majoria venim amb cotxe particular. Es comenta que estaria bé canviar hàbits, però que
és complicat per la ubicació de l’escola. Finalment, es demana per la possibilitat d’usar
alces en el transport escolar en les excursions (autobusos) i si l’AMPA podria assumir el
cost d’aquestes. Es diu que pel cost no seria un gran problema, però s’hauria de parlar
amb l’escola i la companyia d’autobusos.
Es dona per finalitzada l’Assemblea a les 22:45.
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