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

Data: 10 de novembre de 2021
Hora: 20:15 h
Lloc: Escola i 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 (50 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 reunions
mantingudes amb l’Ajuntament, on s’ha discutit sobre la ubicació definitiva de l’escola (on
l’AMPA donava suport a la ubicació actual), el Departament d’Ensenyament, on s’ha presentat
la proposta de l’Institut-Escola, i l’Associació de Veïns del barri de Palau, on s’han tractat temes
de mobilitat i de relacions amb el barri. També es comenten les properes eleccions al Consell
Escolar i s’anima a la gent a participar.
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. La comissió treballa correctament i hi ha nombroses
famílies que col·laboren, a qui s’agraeix la feina.
Festes: De cares a aquest curs s’està pendent de l’evolució de la pandèmia tot i que
s’espera a anar progressivament recuperar les activitats tradicionals. Aviat es preveu
realitzar la visita dels patges reials i s’està expectant per a la Nit de la Primavera, que
la comissió organitza l’esmorzar, i la festa final de curs. El festival de Nadal no es podrà
realitzar.
Pati Obert: Des de la pandèmia no s’ha pogut fer l’activitat. La comissió ara organitza
la revolta escolar (talls esporàdics del carrer).
Biblioteca: S’organitzen activitats culturals vinculades amb la biblioteca (club de
lectura de pares, visites, parada per Sant Jordi,...). L’activitat que s’està organitzant
actualment és el club de lectura.

-

-

-

-

Pati: La comissió ha fet diverses intervencions per tal de millorar el pati. S’ha treballat
també en el muntatge d’algunes instal·lacions en “La setmana de...”, s’està treballant
per millorar les zones d’ombres en el pati, fer amb palets el cobert del cicle de l’aigua
i resoldre els problemes de condensació del passadís central.
Escola semi-nova: La comissió es dedica a vetllar pel correcte manteniment de les
instal·lacions. També es treballa amb millorar la relació amb el barri.
Ara ens toca a nosaltres: l’activitat no es pot realitzar per la pandèmia. Es preveu
treballar de cares a propers cursos.
Menjador: Es destaca la relació estreta entre la comissió i Boisà que permet fer un
seguiment adequat del funcionament. També s’informa de l’adaptació que s’ha fet pel
curs 2021-22 a les mesures COVID. També es comenta que s’ha penjat el Pla de
Funcionament i els resultats de l’enquesta de valoració del servei a la web. S’ha
comprat un nou rentaplats (a més del que ja teníem) i material pel pati. El nombre de
serveis és similar als valors prepandèmia. Es participarà a “La setmana de...”. Es
recupera també els tovallons de roba.
Extraescolars: Pel curs 2021-22, les activitats es fan en grups bombolles. El proveïdor
d’anglès ara és Maxwel academy, arran dels resultats de l’enquesta del darrer curs.
També s’ha introduït Voleibol (de 1r a 6è) i “Psico, jocs i moviment” de P3 a 2n. El
cobrament de les activitats ara les fan directament els proveïdors. Es convida a la gent
a participar a la comissió.
Pares: S’organitzen activitats pels pares al vespre, però aquest curs no s’han pogut
programar pel COVID.

4. Propostes en temes de mobilitat
Es presenta el moviment “Revolta Escolar”, que pretén promoure la pacificació de l’entorn
escolar. Actualment hi ha 120 escoles participants en la campanya. Es va demanar a l’escola si
hi volíem participar i vam acceptar i es van fer 2 tancaments del carrer en el curs passat. Es
presenten dues problemàtiques de l’escola en temes de mobilitat: en primer lloc, hi ha molts
busos que passen davant l’escola en les entrades i sortides dels infants, i, en segon lloc, el
tancament del carrer, que s’ha valorat molt positivament, potser es podria fer més sovint. Es
planteja una enquesta sobre aquests dos punts. Els resultats de l’enquesta mostren un gran
suport a treballar perquè no circulin busos davant l’escola i, a la pregunta pel tall del trànsit,
un 57% que sigui permanent, un 26% temporalment i 17% que no. També es fan consultes
sobre els busos amb cinturons de 3 punts i es diu que ja s’ha mirat conjuntament amb l’escola
i es descarta per tema de disponibilitat i preu.

5. Aprovació dels comptes del curs 20-21 i pressupost pel curs 21-22
La Lucy Bonache com a tresorera de l’AMPA presenta els comptes del curs 2020-21, on es van
tenir 190 famílies associades, que a través de quotes permeten obtenir 9.420€. Pel que fa a les
despeses se’n van tenir 2.217,02€ en despeses ordinàries (Quota Fapac, Assegurança,
Gestoria, Comissions bancàries,...) i 12.210,68€ de despeses extraordinàries que van consistir
en la compra d’unes tablets, el patí dels barracons, la setmana dels refugis i mesures COVID.
El resultat general va ser de -5.007,70€, que es va poder pagar a partir de romanents d’anys
anteriors.
També es presenta el pressupost pel curs 2021-22. Aquest curs es preveuen 224 famílies
associades. Es preveuen unes despeses ordinàries de 4.395€ i unes d’extraordinàries de

6.537,06€, que es destinaran a Cromebooks, pintures pel passadís, muntatge de la “Setmana
de...”, inversions que l’escola consideri oportunes i beques. Es preveu que el resultat del
pressupost surti aproximadament zero i per tant no tenir pèrdues com en els darrers cursos.
S’aproven els comptes.
6. Informació del procés electoral pel canvi de Junta
Es comenta que la Junta actual acaba mandat i que en la propera assemblea s’haurà d’escollir
nova Junta. Mitjançant el whatsapp i la web s’anirà penjant tota la informació.
7. Precs i preguntes.
Es comenta que el pàrquing del MediaMarkt és privat i no un carrer, però es comenta que no
seria un problema si finalment es tanqués el carrer.
Finalment es fa un joc de preguntes veure qui coneix millor l’AMPA i el guanyador ha estat
Markitus (felicitats!!).
Es dona per finalitzada l’Assemblea a les 22:10.
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