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

Data: 3 de novembre de 2020
Hora: 20:15 h
Lloc: virtual – Google Meet

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 (108 famílies en total). Es procedeix amb
l’ordre del dia.
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta per assentiment.
2. Informacions diverses
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 i convida a tothom a participar-hi. També es fa un repàs de les darreres actuacions
de l’AMPA (Reforma del menjador, millores al pati, taules de fusta, caseta pel material,
adquisició de material informàtic, altaveus, ajut pel personal auxiliar de la biblioteca i anglès,
millora del pàrquing, llibres per a la biblioteca, material per a extraescolars, organització de
festes, millores als mòduls (pintura,…), setmana dels viatges, silencis, somnis, organització
xerrades i tallers …) i es recalca el paper de l’AMPA com a eina per implementar millores a
l’escola. També es comenten les activitats suspeses degut a les restriccions del COVID, com
l’assemblea de final de curs, el festival de final de curs i de Nadal, entre d’altres. També s’està
treballant en temes de mobilitat, com ara les alces en autobusos i la pacificació del carrer. Es
comenten els resultats de les reunions amb el departament d’Ensenyament (on es va parlar el
manteniment dels mòduls i l’institut-escola) i amb l’Ajuntament (on es va parlar de la ubicació
de l’escola nova, que es demana mantenir-la en la ubicació actual, i també l’institut-escola).
3. Aprovació dels comptes del curs 19-20 i pressupost pel curs 20-21
La Laia Costa com a tresorera de l’AMPA presenta els comptes del curs 2019-20, on es van
tenir 257 famílies associades, que a través de quotes permeten obtenir 12.590€. Pel que fa a
les despeses se’n van tenir 5.855,54€ en despeses ordinàries (Quota Fapac, Assegurança,
Gestoria, Comissions bancàries,...) i 12.347,97€ de despeses extraordinàries que van consistir
en la compra d’unes tablets, unes taules de pícnic i la reforma del menjador. El resultat general
va ser de -5.613,51€, que es va poder pagar a partir de romanents d’anys anteriors.
També es presenta el pressupost pel curs 2020-21. Aquest curs hi ha hagut moltes menys
famílies associades (176) que fa que s’hagin ingressat molt menys diners per quotes i ha fet
que es presentin uns números més ajustats. A destacar, les despeses específiques per adaptar-

nos a les limitacions de la COVID-19. També el pressupost surt en nombres negatius, que es
podran fer comptant amb romanents d’anys anteriors.
S’aproven els comptes.
4. 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. També durant la pandèmia, les famílies han tingut cura
dels animals.
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). Aquest
curs passat s’han hagut de suspendre uns quants actes. També s’informa que es
distribuirà el vídeo del darrer festival de Nadal, sense cost.
Pati Obert: Des de la pandèmia no s’ha pogut fer l’activitat
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, aquest curs
principalment destinat a l’adequació a les restriccions per la pandèmia, com ara la
Sectorització del Pati i la instal·lació d’una vela a la pista de bàsquet.
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, que ja ha
comentat en Quim en el punt 2
Ara ens toca a nosaltres: l’activitat no se sap si es podrà fer per la pandèmia. Es
convida a tothom a participar perquè no hi ha gaires col·laboradors
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. Pel curs 2020-21, s’ha treballat amb l’adaptació
del menjador al COVID-19
Extraescolars: Es presenta una valoració dels proveïdors del curs passat. Pel curs
2020-21, de moment només es programa l’activitat de piscina.
Pares: S’organitzen activitats pels pares al vespre, però aquest curs no s’han pogut
programar

5. Discussió i, si s’escau votació, de l’hora d’entrada i sortida de l’escola
Des de l’equip directiu se’ns ha demanat si voldríem canviar l’hora d’entrada a les 8.30 i de
sortida a les 16.30. És una decisió consultiva que es porta a votació en l’assemblea, però la
decisió final és del Claustre de l’escola. El resultat de la votació va ser 76,8% a favor de
mantenir l’horari de 9h a 17h i un 23,2% de canviar a l’horari de 8.30h a 16.30h. Es demana
també si seria possible fer de 9 a les 16.30, reduint l’estona de menjador. Es respon que per
temes de quantitat de serveis en el menjador no es pot fer en dos torns, cosa que fa que hi
hagin d’haver tres torns.

6. Precs i preguntes.
Es comenta que ha arribat per correu el tema de fer escola intensiva, però és un tema que no
s’ha treballat ni amb l’escola ni com a associació. Es demana per la data de construcció de la
nova escola, però es comenta que encara no es sap, però som de les que fa més temps que
estem en barracons.
Es dona per finalitzada l’Assemblea a les 21:30.
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