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

Data: 3 de juny de 2021
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 es van connectar a la reunió (42 persones en total). Es procedeix
amb l’ordre del dia.
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta per assentiment.
2. Presentació del projecte d’Institut-Escola (a càrrec de l’Equip Directiu)
L’Equip directiu presenta el projecte d’institut-escola, per tal de poder continuar amb el
projecte de l’escola a secundària. Es va parlar amb el representant d’Educació, Martí
Fonalleras, i van veure amb bons ulls el projecte i van demanar que redactéssim el projecte.
Es va presentar la idea al claustre que també hi va donar suport. A partir d’aquí s’ha redactat
el projecte, que no és molt extens, però que planteja els punts claus del projecte (Coneixement
de l’entorn, alumnes al centre de l’aprenentatge, vinculats a la ciutat de Girona, treball de
manera cooperativa). Ara cal esperar la decisió del departament d’Ensenyament de la
Generalitat i l’Ajuntament.
3. Informacions diverses
El president agraeix 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. A continuació, es repassen les reunions que s’han fet amb
l’Ajuntament, que s’ha parlat del projecte institut-escola i també el canvi d’ubicació definitiva
de l’escola, per a què es mantingui a l’actual ubicació i no al costat del pavelló de Palau. Des
de l’Ajuntament no se’ns ha donat una resposta clara. També es presenten les accions de
mobilitat organitzades amb l’escola. Es treballa per pacificar el trànsit en el carrer de davant
l’escola. S’ha demanat que es posin Jerseys per evitar la proximitat amb els vehicles. També
s’està participant l’activitat de la “Revolta escolar” en la que es tanca el trànsit del carrer un
divendres al mes. Es vol recuperar la paradeta amb marxandatge de l’escola i l’AMPA, per tal
d’incrementar els ingressos de l’AMPA. Un grup de pares vol organitzar més xerrades
adreçades a les famílies relacionades amb l’educació dels infants. També s’ha fet un comunicat
queixant-nos que no s’han pogut fer moltes activitats (p.ex., festa final de curs) per les
restriccions COVID, molt intenses pel cas de les escoles.

En el torn obert, una mare ofereix uns toldos per a poder tenir ombres a diferents parts del
pati.
4. Resum de les diferents comissions
Es presenta el funcionament de les comissions:
-

-

-

-

-

-

-

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 la majoria d’actes, però algun s’ha pogut fer,
com la visita del patge. S’encarregarà de recuperar la paradeta amb marxandatge.
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 de 6 veles a la pista de bàsquet. També s’ha fet la
instal·lació d’un niu per a la setmana dels refugis.
Escola semi-nova: es continua treballant amb el canvi d’ubicació de l’escola i en
convèncer l’Ajuntament per a la permuta de terrenys.
Ara ens toca a nosaltres: l’activitat no s’ha pogut fer. Es convida a tothom a participar
perquè no hi ha gaires col·laboradors
Menjador: Es fa seguiment al servei de 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. Es fa un balanç
positiu de les assemblees de 4t, 5è i 6è. També es comenta que s’ha aconseguit un
nou monitor de menjador per nens amb necessitats especials. El cànon es destinarà al
material que s’ha comprat pel material del pati. De cares al curs 21-22 s’augmenta el
preu a 6.16€, es torna a l’horari original (12.30 a 15.30) i caldrà mantenir els grups
bombolla, però el pati no estarà compartimentat.
Extraescolars: Durant el curs 2020-21, només s’ha programat l’activitat de piscina i
mecanografia. De cares al curs 21-22, es preveu reprendre la majoria de les activitats
però en grups bombolla i màxim 2 grups. Es suprimeix robòtica, educació emocional
i judo i s’oferirà Voleibol i psico, i es canviarà el proveïdor d’anglès (Maxwell Academy).
Pel curs que ve, el cobrament el farà el proveïdor, excepte per piscina. El 14 de juny
s’obriran les inscripcions.
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
La Jerusalem Gallego demana si es fa casalet des del final de les classes fins a l’1 de juliol i
s’informa que no es farà ni s’ha fet en els darrers cursos.

Es demana també com obtenir informació del nou proveïdor d’anglès (Maxwell Academy) i es
diu que fàcilment es pot trobar fent una cerca a internet i quan s’obrin les inscripcions també
es facilitarà informació.
La Clara Jordan demana un aclariment sobre el consum de carn i peix i s’informa que es pretén
reduir el seu consum. També demana per si es fan els informes trimestrals, i des de la comissió
es diu que com es feien els informes no els agradava i s’ha demanat a Boisà que es facin de
manera més general del funcionament del servei, però no s’estan fent. S’insistirà amb Boisà
que es facin.
La Raquel comenta que la gent que vagi a dies puntuals del casalet de juny, s’haurà d’informar
el mateix dia al matí que es quedarà. Es comenta que des de Nexe s’enviarà en els propers
dies del funcionament del casalet.
La Sílvia Padrós proposa que es faci una xerrada per a les famílies per abordar temes sobre la
sexualitat dels infants.
Es dona per finalitzada l’Assemblea a les 21:30.
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